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Editorial
Colectivul redacţional

Ziua Culturii 
Naţionale

R omânia are o cultură unică, un patrimo-
niu deosebit de valori umane şi opere 
literale. Cultura română modernă s-a 
dezvoltat în ultimele secole sub o pu-

ternică influență din partea culturilor europene, 
contribuind şi completând universul cultural al 
întregii Europe. Un aport covârşitor, aparte, la 
identitatea şi cultura românească a avut-o po-
etul Mihai Eminescu, care se identifică în mare 
măsură cu românismul însuşi. 

De aceea, sărbătorirea Zilei Culturii Naţionale 
în 15 ianuarie apare ca un firesc, chiar ca un nece-
sar, o recunoaştere a prezenţei geniului Eminescu 
ca fundaţie a culturii româneşti.

Vă încurajăm să reflectați asupra culturii ro-
mâne şi a proiectelor culturale de interes naţional, 
să asigurăm împreună accesul la programe cultu-
rale de calitate, deoarece o naţiune fără cultură, 
înseamnă o naţiune fără spirit, fără identitate.

Cultura şi istoria sunt două elemente necesare, 
esenţiale şi semnificative pentru o naţiune. În 
2018 trăim momentul istoric al înfăptuirii sta-
tului român, un prilej de reafirmare a valorilor şi 
principiilor reprezentative pentru români. 

În anul 2010 autorităţile române au transfor-
mat data de 15 ianuarie, în sărbătoarea numită 
Ziua Culturii Naţionale, strâns legată de data 
naşterii poetului naţional al românilor, Mihai 
Eminescu (1850–1889). Recent s-au împlinit 168 
de ani de la naşterea „luceafărului” îndrăgostit 
până la moarte de neam şi ţară, dată care de 8 ani 
este şi Ziua Culturii Naţionale a României, ca un 
omagiu pe care romanii de pretutindeni  îl rezer-
vă celui ce a dat poeziei româneşti alte valenţe.

Ziua Culturii Naționale este dedicată artei și 
culturii românești, dar, în special, celui pentru 
care marea, codrul și dragostea nu au fost doar 
simple muze, ci motive de a trăi. Opera lui Mihai 
Eminescu a dovedit că poate învinge timpul. Arta 
sa trăiește prin fiecare vers, iar moștenirea pe 
care i-a lăsat-o poporului român este o comoară 
pentru moștenitori.

Anul acesta Ziua Culturii Române a fost săr-
bătorită în contextul anului Centenarului Marii 
Uniri, un an care ar putea fi și un an de rememo-
rări a ceea ce s-a întâmplat cu limba și cultura 
română în ultima sută de ani.

Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, 
la Botoşani. A fost poet, prozator, dramaturg şi 
jurnalist, socotit de critica literară postumă drept 
cea mai importantă voce poetică din literatura 
română. Avea o bună educaţie filosofică, opera 
sa poetică fiind influenţată de marile sisteme 
filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de la 
Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire 
ale romantismului, de teoriile lui Arthur Scho-
penhauer, Immanuel Kant şi de teoriile lui Hegel.

A fost activ în societatea „Junimea” şi a lucrat 
ca redactor la Timpul. A publicat primul său 
poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să 
studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai 
Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de 
file, au fost dăruite Academiei Române de Titu 
Maiorescu, în şedinţa din 25 ianuarie 1902. A mu-
rit la 15 iunie 1889, la 39 de ani, la Bucureşti, iar 
la 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei 
din cimitirul Bellu. A fost ales, post-mortem (28 
octombrie 1948), membru al Academiei Române.

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria,
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Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Aletea
organizează

BALUL TRADIŢIONAL 
ROMÂNESC CU MERINDE

care va avea loc la data de 10 februarie 2018, ora 19,
la Casa de Cultură din Aletea

Vor susţine spectacol Păstrătorii de Tradiţii din Aletea
Muzica va fi asigurată de orchestra din Macea

Relaţii suplimentare la preşedintele Gheorghe Bágy
dans v muzică v tombolă

Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Săcal
organizează

O SERATĂ CULTURALĂ
Evenimentul  va avea loc în data de 

27 ianuarie a.c., ora 18,
la Casa de Cultură din localitate

Programul va fi susţinut de Ansamblul Doina Bihorului

Biletele se pot procura la intrare.
Preţul biletului: 1000 Ft

dans v muzică v tombolă

Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Chitighaz
organizează

BALUL TRADIŢIONAL 
ROMÂNESC CU MERINDE

care va avea loc în data de 27 ianuarie 2018, ora 18,
la Casa de Cultură  „Táncsics Mihály” din Chitighaz 

Biletele se pot procura de la Hajnalka Avramucz Gyebnárné
Tel.: 06-30/677-8248

Preţul biletului de intrare: 1500 Ft

Muzica va fi asigurată de orchestra condusă de Ioan László
dans v muzică v tombolă

Primarul oraşului Giula, dr. 
Görgényi Ernő, a organizat 
tradiţionala recepţie de început 
de an, sâmbătă, 13 ianuarie, cu 
participarea mai multor oficia-
lităţi, reprezentanţi ai oraşului, 
naţionalităţilor şi localnici. 
Comunitatea românească din 
Giula a fost reprezentată de 
Delia Kovács, membru al Au-
toguvernării de Naţionalitate 
Română, dr. Maria Gurzău 
Czeglédi ,  director şi Ildikó 
Ruzsa Pilán, director adjunct 
la Liceului, Şcola Generală şi 
Căminului de Elevi Românesc 
N. Bălcescu. Au fost şi mulţi 
oficiali printre care s-au numărat şi Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, părintele 
arhimandrit Calinic Covaci, Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al Româ-
niei la Giula, dr. Kovács József, deputatul de Giula în Parlamentul de la Budapesta, 
Bognár Levente, viceprimarul Aradului, primari și viceprimari din diferite localități, 
inclusiv românești, conducători ai poliției și a multor alte instituții locale din Giula.

Primarul a întâmpinat oaspeţii cu tradiţionala urare de An Nou Fericit dar şi cu 
o mică surpriză, un simbol al noului ani, care conţinea şi răvaşe.

Recepţia a fost însoţită de un discurs al edilului care a adus în prim plan re-
alizările anului precedent şi planurile pe noul an, dar şi înmânarea unor premii 
pentru cei mai de succes giulani.

În discursul său dr. Görgényi Ernő a prezentat realizările oraşului din punct 
de vedere administrativ-gospodăresc, dar şi cultural. Despre proiectele noului 
an, primarul şi-a exprimat bucuria pentru demararea proiectului de dezvoltare 
al infrastructurii de drumuri a oraşului, în calcul intrând şi strada Eminescu din 
cartierul Oraşului Mare Românesc. „Anul 2018 a început dinamic și cu multe 
promisiuni la Giula. Aici, la recepția de Anul Nou, am putut să prezint realizările 
și bucuriile de anul trecut și lucrările ce ne așteaptă în anul acesta, în care tocmai 
am intrat. A fost o mare bucurie pentru mine ca să pot vorbi despre investiții pe 
care orașul nostru le aștepta demult, cum ar fi: construirea de drumuri, renovări 
de instituții, care era deja timpul să fie făcute. Din fonduri europene, din subvenții 
guvernamentale și din fondurile celor care au plătit impozite putem să renovăm 
și să extindem școli, grădinițe, creșe. La imobile s-au făcut modernizări ale siste-
mului energetic dorindu-se să se monteze panouri solare prin care să fie reduse 
cheltuielile de încălzire și astfel sumele economisite să poată fi utilizate în alte 
scopuri. O altă mare bucurie pentru mine a fost faptul că în acest an am început 
repararea completă a celei mai importante străzi din cartierul numit »Orașul 
Mare Românesc« și anume strada »Mihai Eminescu«. De asemenea, am câștigat 
1 miliard de forinți prin noul proiect Széchenyi, pentru dezvoltarea turismului. 
Din această finanțare vom putea reabilita Parcul »Sfântul Nicolae« unde se găsește 
și Catedrala Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, precum și să finalizăm 
restaurarea Castelului »Almásy«, unde va fi amenajată o sală de dans și multe alte 
spații utilitare. Din finanţările obținute vom folosi și pentru dezvoltarea industriei 
locale, pentru construirea unui nou incubator pentru noii-născuți, în cadrul clini-
cii de specialitate. Condiția preliminară pentru toate aceste realizări a fost faptul 
că în orașul nostru este pace socială și un climat de bună înţelegere, favorabil 
încheierii de parteneriate. Căutăm în continuare și alte posibilități de colaborare 
cu organizații civile, cu societăți comerciale, cu Biserici (culte religioase), cu re-
prezentantul nostru în Parlamentul de la Budapesta, cu instituții guvernamentale. 
Această conlucrare și colaborare este garanția succesului pe care noi, giulanii, am 
putea să îl realizăm împreună. Astfel, cu inimă bună putem ura An Nou Fericit 
tuturor giulanilor!” – a declarat edilul.

În cadrul recepţiei au fost înmânate şi premiile pentru personalităţile de succes 
ale Giulei, iar pentru ca evenimentul să fie complet un frumos program a fost 
susţinut de formaţia Hot Jazz Band. La final s-a ciocnit și o cupă de șampanie, 
potrivit obiceiului.

Manifestarea constituie un punct de reper în viața orașului Giula la început de 
An Nou și un semn de mulțumire adus de Primărie instituțiilor și cetățenilor care 
trăiesc și își desfășoară activitatea în acest oraș.                                              BPEORU

Recepţie de început 
de an, la Giula

Secția Maghiaro-Română a Camerei de Comerț și 
Industrie Ungară, Casa  Comercială Națională Ungară 

şi Camera de Comerț şi Industrie a Județului Bichiş 
organizează

Conferinţa economică de relaţii externe 
şi parteneriat maghiaro-român 

Data şi ora: 25 ianuarie 2018 (joi), ora 10.00 (Hu) 
Loc de desfășurare: Sala Festivă a Hotelului Fiume 

(5600 Bichişciaba, Piaţa Szent István nr. 2)
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O carte despre 
cei aflaţi în 
suferinţă…

Sunt momente în viaţa noas-
tră când boala şi dezechilibrele 
fizice ne afectează. Sunt clipe de 
mare durere sufletească în care 
sunt implicaţi nu numai cei asu-
pra cărora s-a abătut suferinţa, 
dar şi aparţinătorii familiei a 
căror durere este la fel de mare. 
Suferinţa a lăsat întotdeauna 
urme adânci în sufletele oame-
nilor şi o experienţă de viaţă 
pe măsură. „Drumul Golgotei” 
către momentul terminus între 
a fi sau nu fi (fie că este vorba 
de noi sau de copiii noştri) ne 
face să dobândim deprinderi 
care merită împărtăşite şi altora 
care sunt cu noi în aceeaşi situ-
aţie. Avatarul vieţii crează între 
oameni legături indestructibile 
uneori care fac cinste şi onoare 
în periplul devenirii noastre 
întru fiinţă.

Pentru un atent observator al 
experienţelor noastre în viaţa 
cotidiană, calea lucrurilor bune 
sau mai puţin bune, ne face pe 
fiecare să fim posesorii unor 
momente de mare încărcătură 
sufletească, a unor practici în 
care eşecul s-a împletit cu reu-
şita, în care lupta pentru viaţă 
nu a fost niciodată abandonată, 
în care experiența unor „oameni 
îmbunătăţiţi” în lupta cu răul ne 
îndeamnă să ne ridicăm ori de 
câte ori vom cădea, pentru că 
„Proniatorul” nu ne-a făcut spre 
moarte ci ne cheamă la „viaţă şi 
încă la mai multă viaţă”.

Î n  a  dou a  de c adă  a  lu-
nii decembrie a anului 2017, 
la Budapesta, a fost lansată 
cartea „Érintettek könyve” 
– Tájékoztató könyv daga-
natos, leukémiás gyermekek 
családjának, sau putem spune 
cartea unor experienţe durero-
se în lupta cu cancerul a unor 
familii şi a copiilor lor. Această 
carte este redactată de doamna 
Borszékiné dr. Cserháti Erika 
şi dr. Hauser Péter, şi a apărut 
prin grija şi sprijinul Asociaţiei 
„Érintettek” în editura „Prime 
Rate” Kft. din Budapesta.

Doa m n a B orsz é k iné  dr. 
Cserháti Erika este cunoscută 
cititorilor noştri pentru că este 
româncă de origine la fel ca şi 
soţul ei, a absolvit Şcoala Ge-
nerală şi Liceul Românesc „N. 
Bălcescu” din Giula, iar părinţii 

ei lucrează în domeniul învă-
ţământului românesc. A fost 
eminentă pe tot parcursul şcolii, 
iar la Facultatea de Drept de la 
Seghedin pe care a absolvit-o cu 
brio, a fost deseori remarcată. 
Familistă convinsă, mamă a 
trei copii frumoşi şi inteligenţi, 
Erika a avut parte alături de 
soţul ei Gheorghe, precum şi în-
treagă ei familie de o experinţă 
extrem de dureroasă cu unul 
din copiii ei, Gyurika, care în 
primii ani de viaţă a suferit de o 
boală cumplită. Neîmpăcată cu 
această situaţie, a pornit o luptă 
pe viaţă şi pe moarte cu boala 
fiului ei, alături de familia care 
s-a mobilizat exemplar în „lun-
gul drum al nopţii către lumină, 
către viaţă”. Că în această luptă a 
avut şi noroc este neîndoielnic, 
dar durerea, incertitudinile, 
angoasa, toate trăirile sufleteşti 
ale acestei adevărate „mater do-
lorosa” nu vor putea fi nicicând 
uitate, iar gândul bun şi drept şi 
cu spirit de sacrificiu au făcut ca 
toată această experienţă cum-
plită să nu fie trecută cu vederea, 
ba mai mult să fie un îndreptar 
pentru toţi aceea care au trecut 
sau trec prin experienţe simi-
lare. În această carte de suflet 
se găsesc aşternute sfaturile 
unor medici specialişti de mare 
competenţă şi probitate profe-
sională, ce trebuie făcut încă de 
la debutul bolii, care sunt paşi 
importanţi de urmat, ce anali-
ze şi tratament medicamentos 
trebuie administrat unor copii 
cu boli grave.

Cartea a fost scrisă în limba 
maghiară şi dar pentru in-
formaţii cititorii pot accesa 
următoarele site-uri: www.
erinttek.hu; facebook.com/
ErintettekEgyesulet; email: 
erinttekegyesulet@gmail.com; 
+36-30/601-5300.

Cine o cunoaşte pe Erika 
Cserháti, ştie că la baza acestui 
eşafodaj în lupta cu boala şi 
suferinţa, stă credinţa în Bunul 
Dumnezeu, care i-a ajutat pe 
toţi din familia lor, care s-au 
rugat continuu pentru ca Gyuri-
ka să aibă parte de sănătate 
deplină.

Recomandăm această carte 
cititorilor îndemnându-i să nu 
rămână indiferenţi ori de câte 

ori au posibilitatea să-i ajute pe 
cei aflaţi în spitale pe patul de 
suferinţă şi să dovedească că… 
le pasă şi făcând astfel, dovedesc 
valoarea şi calitatea numelui 
de om.

În continuare redăm gându-
rile autoarilor aflate în prefaţa 
cărţii: „Parcurgând întreaga 
carte mă cuprind o mulţime 
de gânduri şi sentimente. Este 
nevoie de foarte mult timp ca 
toate acestea să se aşeze chiar 
şi după trecerea anilor… Chiar 
şi în ciuda multitudinii de gân-
duri, două dintre acestea sunt 
foarte hotărâtoare… Când a fost 
înfiinţată Asociaţia Érintettek 
(Asociaţia Celor Afectați) am 
stat mult pe gânduri care să fie 
simbolul logoului nostru. Au 
existat o mulţime de idei dar nu 
am ajuns la un consens. Până la 
urmă un medic specialist onco-
log pediatru a întrebat: un sin-
gur cuvânt, care este acel singur 
cuvânt cu importanţă majoră? 
COMPASIUNEA, aceasta era… 
ceea ce noi căutam. Eu cred că 
noi, toţi cei în cauză am trăit 
grijile, frica, neputinţa, golul, 
lipsa de sfaturi, epuizarea, sen-
timentul că îţi fuge pământul 
de sub picioare, sau cel puţin o 
mare parte dintre acestea. Toto-
dată am trăit cu convingerea că 
dăruirea, speranţă, perseveren-
ţa, recunoştinţa şi puterea pot fi 
determinate. Împreună simţirea 
are puterea de a vindeca. Cartea 
s-a născut din compasiune.

Un alt element determinat 
al acestei cărţi este ÎNCREDE-
REA. Să ai încredere în cei care 
vindecă. Dintr-o dată, rupţi 
din viaţa cotidiană ne trezim 
în spital cuprinşi de întâmplări 

necunoscute, to-
tal înstrăinaţi de 
toate acestea, viaţa 
copilului nostru 
fiind pusă în joc, 
iar noi nu ştim ni-
mic, dar absolut 
nimic despre acele 
persoane în mâna 
cărora ne-a încre-
dinţa cea mai mare 
comoară. Dar to-
tuşi este nevoie să 
avem încredere în 
ei, în aceşti tămă-
duitori, că vor fi 
alături de copilul 
nostru în întregul 
demers de vinde-
care. Este nevoie 

să punem întrebări, 
să avem curajul de a 
întreba! Fără aceas-
tă încredere nu vom 
avea capacitatea de 
a parcurge lungul 
drum.

Experienţa comu-
nă a celor în cauză a 
dus la realizarea aces-
tui volum. Atunci 
când eşti confruntat 
cu boala şi când ai în 
faţă spectrul morţii, 
am început să dăm 
telefoane, să acumu-
lăm informaţii de pe 
internet unde în loc 
de informaţii reale 
am primit tot felul 
de informaţii care te pun pe 
gânduri, derutante, interpretate 
greşit sau uneori am dat de anu-
mite înşelătorii. Intenţia noas-
tră a fost de a pune la dispoziţia 
părinţilor a căror copii suferă de 
anumite tipuri de cancer toate 
informaţiile necesare.

Această carte a luat naşte-
re datorită activităţii acelor 
părinţi a căror copii au învins 
boala. Unele capitole sunt scri-
se de către specialişti: medici, 
asistente, personal auxiliar, 
psihologi, asistenţi spirituali, 
dieteticieni, pedagogi angajaţi 
de spital, jurişti, etc. Pregătirea 
profesională a acestora este în 
concordanță cu cele scrise de cei 
în cauză, cu propriile experien-
ţe, sfaturi, practici, întâmplări 
scurte şi simpatice pentru ca 
necunoscutul să fie mai percep-
tibil şi real… Vă doresc putere 
şi credinţă, fiţi alături de copiii 
dumneavoastră!” (Borszékiné 
dr. Cserháti Erika, preşedinta 
asociaţiei Pentru cei în Cauză)

„Parcă lumea s-a prăbuşit, 
mulţimea de sarcini dau nă-
vală peste noi parcă fără nicio 
rezolvare, nu ştim la ce să ne 
aşteptăm, ce se va întâmpla cu 
noi, ce va fi mai departe…

Auzim despre operaţii, trata-
mente, medicamente, reacţiile 
adverse ale acestora. Ni se spun 
cuvinte necunoscute, diferite 
numere, jumătate din ceea ce 
ni se spune înţelegem şi mai 
puţin de atât putem accepta. 
Întrebăm, ni se răspunde. Am 
mai pune întrebări dar timp nu 
mai avem, trebuie să merge mai 
departe, sarcinile ne așteaptă. 
Şi noi suntem întrebaţi de co-
piii noştri ce va fi cu ei, ce îi 

aşteaptă mai departe? Cât va 
dura? Va durea? Am răspunde 
dar nu suntem capabili. Pentru 
că nici noii nu ştim. În cele mai 
dificile momente ale vieţii şi 
cea mai mică încurajare, aju-
tor îţi pot amplifica o imensă 
putere, atunci când te simţi 
neputincios. Cartea pe care o 
ţineţi în mână reprezintă un 
mare ajutor, primiţi răspunsuri 
la toate întrebările. Aici aflăm 
toate acele informaţii care ne 
ajută în confruntarea cu reali-
tatea şi să începem lupta. Dacă 
suntem conştienţi de ceea ce 
ne aşteaptă reuşim să ne adu-
năm forţele şi să ne pregătim. 
Dacă avem încredere, credinţă, 
poate începe tămăduirea…” (dr. 
Kriván Gergely, preşedintele 
reţelei de pediatrie oncologică 
din Ungaria)

„Să ajungi în lumea oncologi-
ei pediatrice este un lucru care 
te afectează. Nu găsesc o etapă 
a vieţii mai dureroasă decât cea 
în care un părinte constată că 
odrasla lui este grav bolnavă. 
Pe lângă traumatismele sufle-
teşti cauzate de boala copilului, 
ruperea îndelungată de mediul 
familial, de casă, anxietate – pe 
bună dreptate – ajuns în spitale 
te simţi un străin ca într-o altă 
ţară a cărei limbă îţi este necu-
noscută. Datorită terminologiei 
necunoscute situaţia va părea 
şi mai înspăimântătoare… Pe 
acest drum greu întâlniţi şi alţi 
pelerini care vă vor ajuta să vă 
ridicaţi, să purtaţi povara, dacă 
aceasta este prea mare. Primiţi 
această carte ca un îndrumător. 
(Németh Tóth Szilvia, pastor 
spiritual evanghelic, mamă a 
doi copii).

Petru Puşcaş/Corina
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În Duminica după Botezul 
Domnului, la Soborul Sfântului 
Prooroc Ioan Botezătorul (7 
ianuarie), Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria, s-a 
aflat în mijlocul credincioșilor 
ortodocși români din Budapes-
ta, unde a fost sărbătorit Hra-
mul Așezământului Monahal 
Românesc care funcționează 
aici.

În Paraclisul Așezământului 
Monahal, care este în același 
timp și locașul de cult al Paro-
hiei Românești din Budapesta, 
Ierarhul a săvârșit Sfânta Litur-

Hramul 
Așezământului 
Monahal 
Românesc din 
Budapesta

ghie Arhierească, împreună cu 
un sobor format din părintele 
protosinghel David Pop, supe-
riorul Așezământului, părintele 
Marius Maghiaru, protopop de 
Budapesta și arhidiaconul Ema-
nuel Văduva, de la Catedrala 
Episcopală din Giula, iar răs-
punsurile la strană au fost date 
de monahiile Așezământului.

La slujbă au luat parte circa o 
sută de credincioși, de diferite 
vârste, între care și mai mulți 
copii, care la momentul potrivit 
au fost împărtășiți cu Sfintele 
Taine. Între participanți s-au 
numărat și funcționari ai Am-

basadei României la Budapesta, 
dar și doamna Gabriela Elekes, 
președintele Asociației Femeilor 
Ortodoxe Române din Budapes-
ta (AFORB).

În cuvântul de învățătură, Ie-
rarhul a adus mulțumire Bunu-
lui Dumnezeu pentru faptul de 
a fi putut cerceta duhovnicește 
Așezământul Monahal Româ-
nesc și comunitatea româneas-
că din Budapesta, cu prilejul 
hramului și în perioada acestor 
Sfinte Sărbători, a subliniat 
actualitatea și modelul pe care 
Sfântul Ioan Botezătorul îl dă 
și astăzi tuturor celor care fac 
parte din Biserica Ortodoxă, de 
a sluji cu credincioșie, râvnă și 
statornicie pe Bunul Dumnezeu, 
adevărul, pe aproapele și misi-
unea încredințată și și-a expri-
mat satisfacția pentru credința 
oamenilor și interesul pe care 
aceștia îl arată pentru Sfânta 
noastră Biserică Strămoșească, 
luând parte la sfintele slujbe, în 
număr mare și dimpreună cu 
copiii lor.

De asemenea, i-a fel icitat 
pe viețuitorii Așezământului 
Monahal Românesc din Buda-
pesta, care a împlinit 9 ani de 
la înființare și a desfășurat o 

frumoasă și rodnică misiune, 
alături de Parohie, în rândul 
credincioșilor ortodocși români 
care trăiesc aici, dorindu-le 
mult ajutor de la Dumnezeu și 
în continuare în această lucrare 
duhovnicească importantă a lor.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, 
Ierarhul i-a binecuvântat pe toți 
credincioșii, prin stropire cu 
Agheasmă Mare și a discutat 
cu aceștia și după slujbă, ascul-
tându-le bucuriile și năzuințele 
pentru noul an și pentru viitor.

În Budapesta, într-unul din-
tre imobilele Curților Gojdu, 
pus la dispoziție de mai bine 

de 115 ani, funcționează o Pa-
rohie Ortodoxă Românească, 
iar începând din anul 2009, cu 
binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Siluan, tot aici 
a fost înființat și un Așezământ 
Monahal Românesc, închinat 
Sfântului Prooroc Ioan Bote-
zătorul, la fel ca și Parohia și 
un Centru Misionar-Pastoral și 
Cultural, cu numele „Sfântului 
Ierarh Vasile cel Mare”, ambe-
le fiind conduse de părintele 
protosinghel David Pop, fost 
secretar eparhial al Episcopiei 
din Ungaria.

BPEORU

În Duminica a XXIX-a după 
Rusalii, a vindecării celor 10 
leproși, care a coincis și cu Odo-
vania Praznicului Botezului 
Domnului (14 ianuarie), Prer-
sfințitul Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și Locțiitorul Epi-
scopiei Daciei Felix, s-a aflat în 
mijlocul credincioșilor ortodocși 
români bănățeni din Vârșeț, 
Serbia, unde a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească, împreună 
cu un sobor format din părintele 
Emanuel Tăpălagă, vicar Epar-
hial al Episcopiei Daciei Felix 
și paroh la Sân Mihai, părintele 
Adrian Boba, paroh la Catedrala 

Slujire 
Arhierească 
la Catedrala 
Episcopală din 
Vârșeţ, Serbia

din Vârșeț și arhidiaconul Ema-
nuel Văduva, de la Catedrala din 
Giula, Ungaria.

Răspunsurile la strană au fost 
date în stil tradițional bănățean 
de mai mulți tineri și cântăreți 
din corul acestei Catedrale, cu 
o tradiție de mai bine de 100 de 
ani, dar care a funcționat, cu 
întreruperi, de-a lungul vremii. 
La slujbă au luat parte credincioși 
români din Vârșeț, oraș af lat 
la aproximativ 14 kilometri de 
vama cu Stamora Moravița și 80 
de kilometri de Timișoara, dar și 
din alte localități.

În cuvântul de învățătură, 
Preasfințitul Părinte Siluan le-a 

vorbit oamenilor despre pilda 
celor 10 leproși, despre lucrarea 
Mântuitorului nostru Iisus Hris-
tos, Care îi vindecă pe oameni 
de boli grele și incurabile cu 
singură puterea cuvântului Său, 
acolo unde întâlnește credință în 
sufletele acestora, dar și despre 
valoarea recunoștinței, care la 
rândul ei este foarte importantă 
atât în relația cu Dumnezeu, cât 
și cu semenii noștri și totuși se 
întâlnește destul de rar, de-a 

lungul istoriei. Totodată, și-a 
exprimat bucuria de a putea 
reveni din nou și a se ruga acum, 
la început de An Nou 2018, îm-
preună cu credincioșii ortodocși 
români din acest centru spiritual, 
cultural și românesc al Banatului 
Sârbesc sau Voivodinei, în care 
se află și Reședința Episcopiei 
Daciei Felix.

După Sfânta Liturghie, Ierar-
hul a avut și o ședință de lucru cu 
membrii Consiliului Parohial, în 

cadrul căreia au discutat pe larg 
anumite probleme administrati-
ve legate de slujirile la Catedrală 
și bunul mers al vieții bisericești 
în cadrul acestei comunități.

În aceeași zi, Preasfințitul 
Părinte Siluan l-a cercetat și pe 
vrednicul părinte Andrei Turcoa-
ne, co-slujitor al Catedralei din 
Vârșeț și fost preot slujitor la co-
munitatea românească din New 
York, aflat acum în suferință.                                        

     BPEORU
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Ana Ruja s-a născut într-o zi 
de primăvară a anului 1987, la 
Micherechi. Școala generală a 
urmat-o în satul natal. De aceas-
tă perioadă din viața ei îşi aduce 
aminte cu drag, iar diriginta 
Ana Árgyelán a fost preferata ei. 
A urmat Liceul Nicolae Bălces-
cu, acomodându-se foarte bine 
în mediul orășenesc. Ce i-a mar-
cat amintirea, a fost diriginta ei 
prof. Florentina Olteanu, parti-
ciparea la Bacău, la un concurs 
de limba română şi profesoara 
Stella Nikula. După promovarea 
examenului de bacalaureat, în 
2005, a fost admisă la Faculta-
tea Juhász Gyula din Seghedin, 
specializarea Istorie şi Limba 
şi Literatura Română. Studiile 
superioare le-a terminat în 
anul 2009 când a şi început să 
practice profesia de pedagog la 
Școala Românească din Aletea. 
Din cauza distanței prea mari se 
transferă după doi ani la școala 
din Şercad. Între timp a parti-
cipat la mai multe cursuri de 
perfecționare; a urmat doi ani 
cursurile Universității Tehnice 
din Budapesta, specializarea 
management educațional; iar 
în prezent este masterandă a 
Facultății din Seghedin.

În ultimul an de facultate şi-a 

Ana Ruja: 
„Între copii mă 
simt cel mai 
bine! Dragostea 
lor sinceră face 
mai mult de cât 
orice pe lume”

Aflându-mă într-o vizită în localitatea Miche-
rechi am trecut şi pe la şcoala românească care din 
vara anului trecut are un nou director, cel mai tâ-
năr conducător de instituție de învățământ din 
județul Bichiș. Încă de la intrare m-a întâmpinat 
zâmbetul domnișoarei Ana Ruja, fire deschisă şi 
prietenoasă, cu dragoste faţă de copii şi de mun-
ca sa dar şi de Dumnezeu şi principiile creștine.

dorit să urmeze cariera milita-
ră însă din cauza unor factori 
externi neașteptați în viața ei 
a trebuit să renunțe şi să se în-
drepte către cariera didactică. 
Dragostea faţă de copii a crescut 
de la un an la altul şi după cum 
afirma domnișoara director „în-
tre copii mă simt cel mai bine! 
Dragostea lor sinceră face mai 
mult de cât orice pe lume.” Un 
mentor nu a avut, dar a învățat 
de la foștii profesori, iar acum 
pune în practică cunoștințele 
acumulate.

– Ce v-a determ i nat să 
aplicați pentru acest post?

– După ce mi-am terminat 
studiile la Facultatea de Pedago-
gie, secția Istorie şi Limbă şi Li-
teratură Română din Seghedin, 
am fost dornică să practic mese-
ria pe care mi-am ales-o, în ca-
drul unei școli de naționalitate 
română din Ungaria, nu neapă-
rat la Micherechi. Aşadar am 
început activitatea de cadru 
didactic la Școala Românească 
din Aletea, iar după doi ani 
m-am transferat la Școala Ge-
nerală din Şercad, mai aproape 
de casă, unde am predat timp 
de cinci ani Istoria. În anul 2016 
mi s-a oferit un post la Școala 
Românească din Micherechi şi 

bucuroasă am acceptat invitația 
doamnei director adjunct, pe 
atunci director interimar, Ana 
Benye .  Bunul Dumnezeu în 
timp îţi arată calea cea bună. Cu 
credință în Dumnezeu visurile 
se pot realiza. Rezolvarea lor 
apare atunci când nu te aștepți.

– Ați acceptat să fiți profe-
sor de istorie, iar într-un timp 
foarte scurt ați avansat deve-
nind directorul școlii. Cum 
v-au primit colegii şi cum ați 
putut realiza acest obiectiv?

– Nu a fost uşor! Omul nu 
poate fi profet în comunitatea 
lui, aşa şi eu mi-am pus de 
multe ori întrebarea dacă sunt 
persoana potrivită pentru acest 
post. Majoritate colegilor mi-au 
fost profesori. Am fost puțin 
derutată de faptul că nu știam 
cum să mă comport, ca vechiul 
elev sau ca un coleg de breaslă. 
Colegii, la început, au fost puțin 
reticenți dar într-un timp scurt 
şi-au dat seama că am rămas 
aceeași persoană simplă, des-
chisă, comunicativă. Cu trece-
rea timpului ne-am acomodat 
şi am legat o relație destul de 
frumoasă.

– Când aţi fost numit direc-
tor al școlii?

– La acea vreme, școala era 
condusă de un director inte-
rimar. Ideea de a fi director 
al acestei instituții mi-a fost 
sugerată din partea conducerii. 
Am stat să meditez asupra fap-
tului şi am constatat că Bunul 

Dumnezeu mi-a oferit această 
șansă, iar eu nu o pot refuza. 
M-am gândit la pățania lui Iona. 
Dumnezeu îi arăta o cale, iar el 
a mers pe alta şi până la urmă 
tot voia Domnului a fost. Pentru 
ocuparea postului am primit 
decizia în data de 3 august 2017. 

– Ce vreți să aduceți nou 
î n  a c e a s t ă  i n s t i t u ț i e  d e 
învățământ? 

– Mi-aş dori o școală în care 
copiii să vină cu drag, fără stres 
şi anxietate. Colegele mele au o 
vârstă mai înaintă decât mine şi 
din păcate ele mai obosesc. Eu 
aş vrea un climat mai tineresc. 
Doresc să existe un echilibru 
între colegi, să ne respectăm 
unul pe altul şi să lucrăm îm-
preună pentru binele copiilor 
noștri. Din păcate demografia 
arată o scădere a natalității, 
iar migrarea la oraș a elevilor 
a fost stopată într-un fel, însă 
plecarea tinerelor familii la oraș 
în căutarea unui trai mai bun 
aduce după sine şi micșorarea 
efectivului de elevi la școală şi 
grădiniță. În prezent efectivul 
școlii este de 107 elevi. În clasa 
I avem 17 preșcolari, iar în clasa 
a VIII-a 7 elevi. Se estimează 
că va mai exista o compensare 
a numărului de elevi intrați şi 
ieșiți din școală timp de trei ani. 
După aceea… vom vedea!

– Școala din Micherechi 
se află sub conducerea KLIK. 
Nu aţi dori ca şi instituția pe 
care o conduceți să aparțină 
marii familii de unități de 
învățământ românesc aflate 
sub conducerea AŢRU?

– Avem o relație foarte bună 
cu conducerea KLIK, ne ajută 
ori de câte ori le cerem, iar 
noi pentru ei suntem ca un 
diamant. Majoritatea școlilor 
de naț ional itate aparț in de 
Autoguvernările pe Ţară sau 
de biserici. Noi suntem una 
singură pentru ei, sunt încântați 
de acest fapt şi ne simțim bine 
la ei. Tutela nu este un impe-
diment de a avea relații bune 
cu alte instituții de învățământ 
românesc şi în principiu cred 
că şi aşa ne putem organiza ca 
o familie. Pe lângă susținătorul 
școlii, un ajutor substanțial îl 
primim şi de Primăria atunci 

când organizăm diferite eveni-
ment sau concursuri. O relație 
bună cu toate instituțiile este un 
avantaj pentru noi.

–  M a t e r i a l e l e  n e c e s a -
re realizării procesului de 
învățământ, infrastructura, 
manualele, materialele auxi-
liare sunt suficiente?

– Da! Acum cinci-șase ani 
s-au accesat mai multe pro-
iecte în acest sens care au fost 
implementate cu succes. S-au 
achiziționat materialele necesa-
re desfășurării unui învățământ 
de succes în concordanță cu no-
ile dezvoltări în acest domeniu. 
Așteptăm cu nerăbdare noile 
manuale de limba română care 
sper ca de la anul să intre şi în 
procesul nostru de învățământ. 
Avem posibilitatea, din punct 
de vedere profesional, să par-
ticipăm la diferite cursuri de 
perfecționare, la ore deschise, 
la schimburi de experiență. Din 
punct de vedere al procesului de 
învățământ trebuie să ne adap-
tăm la cerințele actuale. În ziua 
de azi copiii tot mai puțin vor-
besc limba română, generația 
mea vorbea limba în grai. As-
tăzi, puțin mai aduc de acasă 
cunoștințe de limba română 
iar la școală şi le îmbogățesc. 
Cadrele didactice trebuie să 
găsească metode noi de atragere 
a elevului spre această materie. 

– În afara orelor de curs ce 
programe mai aveți pentru 
îmbunătățirea vorbirii limbii 
române?

– După cum eu am observat 
elevii sunt atrași de întâlnirile 
organizate sub diferite forme, fie 
ele manifestări sau concursuri, 
la nivel AŢRU sau a diferitelor 
instituții românești din Unga-
ria. Cei care frecventează cur-
surile de religie au bucuria, ca 
pe timp de vară, să participe la 
un pelerinaj în România, acesta 
fiind un bun stimulent pentru 
ei de a învăța cât mai bine lim-
ba română. Prin intermediul 
statului român, cei mai buni 
cunoscători de limba română 
participă la taberele organizate 
pentru românii de pretutindeni. 
Anul trecut au fost prezenți în 
Tabăra Oglinzi, unde s-au întâl-
nit şi au legat prietenii nu numai 
cu tineri din România ci şi din 
Moldova, Serbia, Ucraina. Tot 
un mod de stimulare a învățării 
limbii române este posibilitatea 
de a merge în tabără la Marea 
Neagră, la Eforie Nord. Avem 
şi foarte multe evenimente care 
se realizează în limba română. 
Avem şi cercuri extra-curricula-
re precum teatru, cor, deci o pa-
letă diversificată de posibilități.

– Ce așteptați de la viitor?
– Ca lucrurile să se îndrepte 

pe un drum mai bun, atât din 
punct de vedere educațional 
cât şi la nivel de comunitate. 
Tot omul să pună umărul, să 
construiască împreună un viitor 
frumos pentru generațiile ur-
mătoare. Cât despre activitatea 
mea, vreau să las în urmă ceva 
bun. Vreau să fie o amintire 
frumoasă etapa când eu am fost 
director al acestei școli.

Delia 
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Unirea Principatelor Ro-
mâne a avut loc la jumătatea 
secolului al XIX-lea prin uni-
rea principatelor Moldova și  
Ţara Românească sub numele 
Principatele Unite ale Moldo-
vei şi Ţării Româneşti. Unirea 
a fost legată de personalitatea 
lui Alexandru Ioan Cuza și 
de alegerea sa ca domnitor 
a l ambelor principate la 5 
ianuarie 1859 în Moldova și 
la 24 ianuarie 1859 în Țara 
Românească.

La 24 ianuarie 1859, depu-
taţii din Adunarea electivă de 
la Bucureşti l-au ales domn al 
Ţării Româneşti pe noul dom-
nitor al Moldovei, unionistul 
Alexandru Ioan Cuza. Prin 
această tactică a faptului îm-
plinit, hotărârea politicienilor 
români sfida decizia Marilor 
Puteri. Acestea ceruseră ca 
Unirea Principatelor să f ie 
numai una administrativă, 
adică cele două ţări să aibă in-
stituţii similare, dar în dublu 
exemplar: doi domnitori, două 
guverne, două parlamente, cu 

24 ianuarie –  
Mica Unire

o singură Curte de Casaţie, 
la Focşani. Prin dubla alegere 
a lui Alexandru Ioan Cuza, 
Moldova şi Ţara Românească 
au devenit un singur stat . 
Peste doi ani, administraţia 
lui Cuza unifica instituţiile, 
iar Unirea devenea una reală. 

Soluţia a apărut în noaptea 
de 23 spre 24 ianuarie 1859, în 
discuţiile purtate la celebrul 
Hotel Concordia, pe atunci 
cel mai occidental şi cel mai 
sofisticat hotel din Bucureşti, 
locul de întâlnire preferat de 
unionişti.

Prima grijă a domnitorului 
Cuza şi a colaboratorilor lui 
după dubla alegere din ianu-
arie 1859 a fost să se asigure 
că Unirea este recunoscută.

Ofensate că fuseseră puse 
în faţa faptului împlinit, Tur-
cia şi Austria ameninţau să 
ocupe militar Principatele sub 
motiv că se încălcase Conven-
ţia de la Paris.

Dar cinci din cele şapte 
puteri au recunoscut rapid 
Unirea personală a lui Cuza, 

cu instituţii separate şi numai 
pe parcursul vieţii lui. În vară, 
Austria a pierdut războiul cu 
Franţa, aşa că a fost nevoită să 
renunţe la presiuni, iar Înalta 
Poartă, rămasă singură, a ce-
dat la rândul ei. 

Ca să forţeze însă recunoaş-
terea Unirii depline, Cuza a 

făcut în septembrie 1860 că-
lătoria de învestitură la Istan-
bul. Conştienţi că Unirea era 
de fapt o pavăză utilă contra 
expansiunii Rusiei, mai-marii 
otomani l-au scutit pe noul 
domnitor român de sărutatul 
papucului sultanului Abdul-
Aziz atunci când a fost pri-

mit la Palatul Dolmabahce.
În locul acestui gest de sub-

ordonare totală, Cuza a primit 
ca semn de investitură o sabie 
împodobită cu nestemate, iar 
firmanul primit de Cuza la 
sfârşitul lui 1861 de la sultanul 
Abdul Aziz a însemnat recu-
noaşterea implicită a Unirii.

Dumnezeul Geniului l-a 
sorbit din marea cea amară 
a lumii și ni l-a dăruit spre 
desfătarea sufletelor noastre, 
atunci când citim sau auzim o 
poezie a lui.

În cinstea Luceafărului po-
eziei românești, Parohia Or-
todoxă din Apateu a ridicat 
pentru dăinuirea amintirii 
lui, un frumos bust turnat în 
bronz, ce face să nu-l uităm 
niciodată.

C u p r i n ș i  d e  f a r m e c u l 
creației lui, de dorul pe care 
poetul și l-a exprimat în poe-
zie, credincioșii ortodocși din 

Eminescu – dor 
și visare spre 
eternitate

comuna Apateu și oaspeți din 
Oradea și-au amintit de versu-
rile eminesciene:

 Când amintirile din trecut 
încearcă să mă cheme, 

Pe drumul lung și cunoscut 
mai trec din vreme în vreme…

În spiritul acestor chemări 
adunatu-ne-am în fața bise-
ricii noastre spre a-i cânta și 
spre a ne aminti de dragos-
tea poetului pentru popor și 
neam, pentru folclor și natură 
și pentru iubirea neîmplinită. 
Și pentru a-i face somnul lin 
la marginea țării și a mării, 
credincioșii prezenți și-au 

amintit de genialul lui talent 
cântându-i: Mai am un singur 
dor…, O rămâi… și i-au recitat 
poezii ca:  Mama…, Doina…, 
Rugăciune… și altele.

Cupr i n ș i  d e  e mo ț ie  ș i 

înfiorați de iubirea-i mult în-
cercată, ne-am despărțit cu 
greu de cel ce a fost și va rămâ-
ne lumina poeziei românești, 
nu înainte de-a înălța spre ce-
ruri rugăciuni de iertare către 

Bunul Dumnezeu și parastasul 
de pomenire în amintirea lui.

În semn de prețuire parohia 
a oferit tuturor celor prezenți 
tradiționalul cozonac româ-
nesc și vin.          Pr. Dr. Origen Sabău
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Edilul din Borşa a subliniat că proiectul va fi depus integral la Ministerul Turismului după 
15 februarie urmând să treacă prin analize şi avizări astfel încât în primăvară să fie semnat 
contractul de finanţare.

Proiectul construirii unei pârtii olimpice de schi care va fi cea mai lungă din România, a 
fost relansat de Primăria Borşa, fiind o investiţie estimată la 10 milioane de euro. Pe pârtie 
vor putea fi organizate competiţii naţionale şi internaţionale.

Construirea pârtiei de schi este o parte dintr-un proiect mai amplu al Primăriei Borşa, 
estimat la 70 – 100 de milioane de euro, care include încă 8 instalaţii de transport pe cablu, 
construirea unei arene de biatlon şi schi fond şi complex de trambuline, ajungându-se, în 
final, la un domeniu schiabil de 25 de kilometri.

Lucrările ar putea începe în acest an iar în sezonul 2019/2020 pârtia să poată deveni 
funcţională. Finanţarea proiectului va fi asigurată din fondurile de investiţii ale Ministerului 
Turismului, 85%, iar restul de 15% din surse locale şi judeţene.

Primarul Sorin Timiş a declarat că proiectul prevede, pe lângă pista de schi, o instalaţie 
de transport pe cablu de tip telegondolă, cu o capacitate de transport de 1.800 de persoane 
pe oră, tunuri de zăpadă, instalaţie de nocturnă şi lac de acumulare pentru alimentarea 
tunurilor de zăpadă.

Prima bază a construirii unei piste olimpice de schi s-a pus în anii 1940 când, la Borşa, 
membrii unui club sportiv au început construirea unei staţiuni turistice pentru sporturi de 
iarnă, urmând să găzduiască Olimpiada de Iarnă din 1948. Proiectul a fost abandonat din 
cauza războiului şi s-a reluat, ulterior, de mai multe ori, atât de autorităţile comuniste în 
anii 1960, cât şi după anii 2000, dar au fost întâmpinate diverse probleme.

Proiect de 10 
milioane de euro 
pentru turismul din 
România
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Mihai Eminescu 
– Ziua Culturii 
Române

Marele poet român, Mi-
hai Eminescu s-a născut la 
data de 15 ianuarie, 1850. 
Legat de această zi a fost 
legiferată şi Ziua Culturii 
Naţionale, începând cu anul 
2010, o zi în care celebrăm 
„Luceafărul” poeziei ro-
mâneşti şi totodată o zi 
de reflexie asupra Culturii 
Române.

Constantin Noica spunea 
despre Mihai Eminescu că 
este „omul deplin al culturii 
Române… o conştiinţă de 
cultură deschisă către tot.”

„Ar fi meritat un premiu 
Nobel pentru literatură, 

dar acest premiu nu se acor-
dă post-mortem”, a afirmat 
academicianul Eugen Simion, 
fostul preşedinte al Academiei 
Române, cel care a militat ca 
ziua de 15 ianuarie să devină 
Ziua Culturii Naţionale.

Cel mai mare poet pe care 
l-a avut pământul românesc 
s-a născut la Botoşani, fiind 
al şaptelea dintre cei 11 copii 
ai familiei Gheorghe şi Raluca 
Eminovici. Mihai şi-a petrecut 
copilăria la Botoşani şi Ipo-
teşti urmând şcoala generală 
şi liceul la Cernăuţi. A debutat 
ca poet la vârsta de 16 ani cu 
poezia „La mormântul lui Aron 

Pumnul”, scrisă în memoria 
celui care i-a fost profesor.

Geniul său poetic atinge 
numeroase domenii, de la po-
ezia inspirată din folclor, din 
istorie până la capodopera sa 
„Luceafărul”.

Eminescu este poetul uni-
versal. Izolarea sa este condiţia 
geniului singur printre oamenii 
obişnuiţi. Geniile sunt solida-
re, nu pot trăi într-un spaţiu 
strâmt. „Poezia cu genii este 
întotdeauna şi o poezie cosmi-
că”, spunea George Călinescu.

A devenit o tradiţie ca elevii 
şi cadrele didactice ale unităţi-
lor de învăţământ bilingv din 
Ungaria să-i aducă un omagiu 
lui Mihai Eminescu, omul de-
săvârşit al literaturii române. 
Astfel, luni, 15 ianuarie, elevii 
Şcolii Generale Române „N. 
Bălcescu” din Giula, sub co-
ordonarea profesoarei Livia 
Simona Stăvaru, au redat un  
spectacol omagial ce a cuprins 
o scenetă inspirată din Scrisoa-
rea a III-a, pusă pe scenă de ele-
vii clasei a VIII-a. La pregătirea 
elevilor a contribuit şi doamna 
profesoară Maria Szucsigán.

„Mă bucură foarte mult fap-
tul că, elevii au fost foarte 
receptivi dând dovadă de mult 
interes în toate etapele de pre-
gătire a acestei scenete. Am 
dorit să punem pe scenă ceva 
deosebit şi sper că am şi reuşit. 
Mulţumesc pe această cale şi 

Întâistătătorului Bisericii Or-
todoxe Române din Ungaria, 
Preasfinţitului Părinte Siluan, 
care şi de această dată ne-a 
onorat cu prezenţa rostind 
şi o rugăciune de pomenire a 
marelui nostru poet, Mihai 
Eminescu” – a menţionat prof. 
Livia Stăvaru.

Dr. Maria Gurzău Czeglédi, 

directorul instituţiei româ-
neşti din Giula, a punctat 
importanţa zilei de 15 ianu-
arie care ne duce imediat cu 
gândul la Mihai Eminescu, 
dar şi la Ziua Culturii Ro-
mâne, transmiţând sincere 
felicitări către elevi, respec-
tiv profesorii organizatori.

Corina


