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„Dintr-un băţ banal/Fac un papagal,/Să vină pe-un cal/Chiar la Carnaval!…”

8 Aprilie 2018 – Alegeri Parlamentare
Românii au dreptul să-şi aleagă un reprezentant
în Parlamentul de la Budapesta
Susţineţi lista Autoguvernării pe Ţară
a Românilor din Ungaria
Pentru a cunoaşte membrii listei şi programul lor de activitate
vă invităm să participaţi la forumurile care se vor organiza cu această ocazie:
– Joi, 8 martie, cu începere de la ora 15.00,
în sala cu cupolă a Centrului Cultural Românesc;
– Sâmbătă, 10 martie, în sala festivă a Primăriei din
localitatea Pocei, cu începere de la ora 10.00;
– Miercuri, 14 martie, la Casa de Cultură „Táncsics Mihály din Chitighaz,
cu începere de la ora 17.00

ilele de 1 și 8 Martie sunt zi speciale,
dedicate în totalitate
femeilor! O reverență
adresată femeilor!
Ziua Internațională a Femeilor a luat naștere pe fondul
mișcărilor sociale de la începutul secolului XX, în America de
Nord și în toată Europa. Prima
Zi Națională a Femeii a avut loc
în Statele Unite, la 28 februarie
1909. Partidul Socialist a desemnat această zi în amintirea
grevei din 1908 a muncitorilor
din industria textilă din New
York, în care femeile au protestat
împotriva condițiilor de muncă,
cerând reducerea zilei de muncă
și salarii mai mari.
Ziua Internațională a Femeii
a fost adoptată în 1977, printr-o
rezoluție a Adunării Generale a
ONU. ONU a sărbătorit pentru
prima dată Ziua Internațională
a Femeii pe 8 martie, de atunci
fiind sărbătorită anual, în mai
multe țări din lume.
În această zi sunt evidențiate
realizările sociale, politicile și
condițiile economice ale femeilor, cu un accent în plus pe
discriminarea și violența asupra
femeilor care încă își fac simțită
prezența în multe părți ale lumii.
1 și 8 martie sunt zile care ne
amintesc de greutățile sociale și
economice cu care femeile din
întreaga lume se confruntă și
pe care le depășesc prin putere,
curaj, voință și spirit de luptă.
Există în viața noastră, a tuturor,
cel puțin o femeie puternică de
la care am avut în permanență
ce învăța, care ne-a fost model
și care a stat alături de noi la
bine și la greu. Bunici, mame,
fiice sau surori, femeile au știut
întotdeauna să realizeze un
echilibru între familie, carieră
și viața socială.
Sărbătoarea zilelor de 1 și 8
Martie reprezintă un prilej în
plus pentru a le arăta femeilor
din viața noastră cât de mult
înseamnă pentru noi şi cât de
recunoscători le suntem pentru rolul deținut în familie şi
în societate! Redacția ziarului
Cronica transmite un mărțișor
simbolic, virtual, tuturor mamelor, bunicelor, doamnelor și
domnișoarelor care ne citesc!

ZI DE ZI
Exodul românilor confirmat:
din 2007 până în 2017 au plecat
din ţară 3,4 milioane de români,
aproximativ 17% din populaţie.
România, locul doi mondial la
emigraţie, după Siria

Estimările legate de numărul românilor care au plecat
din ţară sunt de aproximativ
3,4 milioane de oameni din
2007 până în 2017, cifră care
plasează România pe locul
doi în lume, după Siria, în
ceea ce priveşte emigraţia,
conform ONU, a spus Luci-

ana Lăzărescu, de la Centrul
de cercetare şi documentare
în domeniul integrării imigranţilor (CDCDI), în cadrul
conferinţei finale a proiectului internaţional de cercetare
„Move”.
Nu s e p oate d i s c ut a de
compensarea emigrării prin

imigrare, deoarece la data de
31.12.2017 în România erau
stabiliţi aproximativ 117.000
străini, din care 3.900 de persoane cu protecţie internaţională, refugiaţi sau alte feluri
de protecţie. Cererile de azil
politic au crescut de la 1.500 în
anii anteriori la 4.820 în 2017.
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România are printre cele
mai mici procente de rezidenţi
din afara Uniunii Europene,
0,3%, astfel situându-se pe
ultimele locuri din UE la acest
capitol, alături de Slovenia şi
Slovacia. Din totalul străinilor
care imigrează în România,
doar 9% vin pe baza unui contract de muncă. Principalele
motive pentru care străinii vin
în România sunt reîntregirea
familie (43%) şi pentru studii
– 23%.
Ponderea celor care au venit
în România prin programele
de protecţie internaţională
este mult mai mică decât în
alte state, precum Germania
de exemplu. În România 5%
dintre străini sunt persoane
cu protecţie internaţională, con form Inspectorat u-

lui General pentru Imigrări.
Numărul străinilor din afara uniunii Europene care aleg
România este unul mic deoarece aceştia întâmpină mai
multe dificultăţi: bariere de
limbă, limita salariului mediu
pentru lucrătorii migranţi,
înregistrarea deficitară a străinilor în statisticile instituţiilor cu atribuţii în domeniul
muncii.
În contextul crizei forţei
de muncă, „România nu are o
evaluare serioasă a deficitului
de pe piaţa forţei de muncă
pe sectoare şi ocupaţii şi este
departe de a avea o abordare
sistematică a imigraţiei ca forţă de muncă şi tampon pentru
îmbătrânirea populaţiei”, a
mai spus Luciana Lăzărescu,
în cadrul conferinţei.

na în tot ceea ce întreprindem.
Principalii membri ai Familiei Regale s-au remarcat prin
inițiativele, atitudinea și comportamentul lor, devenind,
într-un anumit sens, modele
pentru întreaga societate în
susținerea efortului de război. În calitate de comandant
suprem al armatei, regele Ferdinand, împreună cu ofițerii
din cadrul Marelui Cartier
General și cu șefii misiunilor
militare aliate, au reușit să
stabilizeze situația de pe front
și să reorganizeze armata română, devenită astfel capabilă
să obțină victoriile din vara
anului 1917.
Regina Maria a pus bazele unei organizații care-i
purta numele și care a avut
drept preocupare principală
realizarea asistenței sanitare
și a celei sociale, atât pe linia
frontului, cât şi în restul teri-

toriului rămas liber. Regina a
fost și președinte de onoare
al Crucii Roșii din România,
din această poziție reușind să
mobilizeze importante resurse
interne și externe, destinate
atât soldaților, cât și populației
civile.
Prin demersurile lor, regele Ferdinand și regina Maria și-au afirmat capacitățile,
abilitățile de conducători și
organizatori, dovedind că deveniseră „buni români ”, că
idealurile lor erau cele ale tuturor românilor. Implicarea lor
a fost totală, trăind cu aceeași
intensitate și momentele dramatice ale înfrângerii, dar și
pe cele înălțătoare ale victoriei
– o victorie obținută cu foarte
mari sacrificii.
Vernisajul a fost urmat de un
recital instrumental, susținut
de: Matei Bucur-Mihăescu, pianist. În program: compoziții
originale de Matei BucurMihăescu: „Intermezzo” pour
piano, no. 2; „War Stories Suite”, no. 4; „Red Square”; „Moments de nuits douillettes”,
no. 3; „Printemps a Budapest”;
Piece de Concert no. 1 en Do
mineur; Impromptue pour
piano en Do majeur; „Le quatrieme Valse” pour le piano en
La bemol majeur.
Expoziția poate fi vizitată în
perioada 1 martie – 27 martie
2018.

Asociaţia Culturală a Românilor din Chitighaz

organizează
sâmbătă, 10 martie 2018,
începând cu ora 19,

TRADIŢIONALUL BAL ROMÂNESC
CU MERINDE
Locaţia: Casa de Cultură din Chitighaz
Spectacol susţinut de:

Ansamblul „Doina Bihorului”
Muzică v Dans
Vă aşteptăm cu mult drag!

Expoziție: Familia
regală a României
pe frontul Marelui
Război (1916 –
1918) - Recital de
pian: Matei Bucur
– Mihăescu

Joi, 1 martie, de la ora 18.00,
Institutul Cultural Român
Budapesta a organizat la sediul
său (strada Izsó, nr. 5, sectorul
XIV, Budapesta) vernisajul
expoziției „Familia Regală a
României pe frontul Marelui
Război (1916–1918)”, realizată în parteneriat cu Muzeul
Național Cotroceni. Vor fi
prezenți Liviu Sebastian Jicman, director general al muzeului, şi Mariana Lazăr, istoric.
Expoziția surprinde aspecte
esențiale ale implicării Familiei Regale a României în actele decizionale și în acțiunile
efective de-a lungul participării românilor la Primul
Război Mondial. Panourile

expoziționale cuprind un număr important de fotografii și
cărți poștale de epocă, atât din
colecția Muzeului Național
Cotroceni, cât și din colecțiile
Bibliotecii Academiei Române, Arhivelor Naționale ale
României, Muzeului Național
de Istorie a României, Muzeului Militar Național „Regele
Ferdinand I”, Arhivelor Diplomatice ale Ministerului
Afacerilor Externe.
„Familia Regală a României
pe frontul Marelui Război
(1916–1918)” oferă prilejul să
evocăm unele dintre cele mai
importante, dar și dramatice
momente din istoria României. Este o expoziție dedicată

patriotismului și curajului de
care au dat dovadă atât regele
Ferdinand, regina Maria și o
parte a elitei române, cât și
eroii care s-au jertfit pentru
ca România să fie un stat unit,
puternic și modern. O lecție de
devotament și însuflețire, care
dorim să ne inspire întotdeau-
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Bal Românesc, la
Medgyesegyháza
În ultima sâmbătă a lunii
februarie, la Medgyesegyháza,
a avut loc Balul Naţionalităţii
Române, manifestare jubiliară,
ajunsă la a XV-a ediţie.
Manifestarea cultural tradițională se desfăşoară în fiecare
an la Hanul Hegedűs.
Localnicii și invitații lor s-au
bucurat de un program cultural
cu cântece, muzică şi dansuri
româneşti, cină, tombolă şi
distracţie la maxim.
„Organizăm acest bal pentru
a păstra tradiţia, foarte importantă pentru noi. Este, ca de
obicei, un prilej de sărbătoare
pentru noi, anul acesta având
şi sprijinul Ministerului Resurselor Umane. Este o manifestare de suflet, la care se adună
români din oraş şi localităţile
învecinate pentru a petrece împreună, a ne simţi bine, a distra.
Încercăm să păstrăm vie cultura românească şi aici la Medgyesegyháza, prin organizarea
diferitelor manifestări, excursii
în România, cercuri de limba

VIAŢA NOASTR Ă

română la şcoală şi grădiniţă,
dar şi acorduri de înfrăţire cu
diferite localităţi din România,
şi sper că am reuşit” – a declarat
pentru ziarul nostru preşedintele prof. Daniel Negrea.
Ca în fiecare an, balul a fost
precedat de un spectacol oferit
de această dată de Éva Farkas
şi elevele Madari Amanda şi
Góg Zsana. Au fost reamintite
localnicilor balade şi cântece
de altă dată.
La „Balul naţionalităţii române” au participat localnici
dar şi prieteni din comunele
învecinate, invitaţi de onoare
printre care s-au numărat:
Petru Tolnai, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Bichiş,
dr. Nagy Béla, primarul localităţii, Aurel Becan, reprezentantul Consulatului General la
Giula, Mariana Negreu Vetró,
directorul Centrului de Documentar şi Informare al AŢRU
şi preşedintă a Autoguvernării
de naţionalitate Română din
Csanádpalota, Elvira Ardelea-

Pál, primarul localităţii Otlaca
Pustă, Eva Bocior Karancsi,
preşedintele Autoguvernării
de Naţionalitate Română a Judeţului Bichiş, Ana Pilán Sajti,
reprezentantul Autoguvernării
pe Ţară a Românilor din Ungaria, dr. Kormányos László,
notar, dr. Kávássy Leila Viola,
notar adjunct, deputaţii Király
György, Farkas Gyula, Dusik
János. Nagy Attila, Kraller
József, Piják Andrásné, director adjunct al Şcolii Generale
„Schéner Mihály”, oaspeţi din
Aletea, Chitighaz, OtlacaPustă.
Balul a fost deschis de cuvintele de salut ale preşedintelui
Daniel Negrea, în limba română
şi viceprimarului – preşedinte
al Asociaţiei pentru Tradiţiile
şi Viitorul Românimii, Maria
Márta Sütő, în limba maghiară,
care au punctat însemnătatea
manifestării, bucurându-se de
prezenţa numărului mare de
invitaţi şi nădăjduind în reuşita
evenimentului.
Petru Tolnai a ţinut să adreseze celor prezenţi cuvântul său
de salut, amintind că prietenia
este un lucru nobil, iar convieţuirea paşnică aduce nu numai
avantaje ci şi satisfacţii.
Prezent, ca de altfel la toate manifestările comunităţii
româneşti, primarul dr. Nagy
Béla a ţinut să felicite organizatorii pentru modul în care
acţionează pentru menţinerea
vie a comunităţii româneşti,
oferind vieţii oraşului o multiculturalitatea în diversitate
prin prezentarea frumuseţii
valorilor româneşti.
Românii au petrecut pe muzica asigurată de Ioan László
din Vărşand (Ro) şi formaţia sa.
La miezul nopţii, mult aşteptata extragere a numerelor câştigătoare la tombolă a întregit
atmosfera, multora dintre ei surâzându-le şi norocul. Numerele norocoase au fost extrase
de către deputatul parlamentar
Gheorghe Şimonca, care a ţinut
să oficieze manifestarea.
Surpriza serii au fost gogoşile, desert specific carnavalului.
A fost o seară a distracţiei,
socializării, a promovării tradiţiilor româneşti.
Delia

BISERICA

Cronica l Vineri, 2 martie 2018

Duminica
Ortodoxiei la
capela românească
din Budapesta
Prima săptămâna din Postul
Mare se încheie întotdeauna
prin Duminica Ortodoxiei, sau
a biruinței credinței ortodoxe
asupra tuturor ereziilor, precum și a restabilirii definitive a
cultului Sfintelor Icoane în Biserica Ortodoxă, indiferent de
naționalitate. Această Duminică s-a stabilit prin hotărârea
Sinodului de la Constantinopol
(Istanbulul de astăzi, din Turcia), din data de 11 martie 843
și ea se cinstește cu sfințenie,
de atunci și până în prezent,
de către creștinii ortodocși de
pretutindeni.
În diaspora, sau mai precis la
ortodocșii care trăiesc în afara
țărilor ce găzduiesc Biserici
Ortodoxe Autocefale Surori,
Duminica Ortodoxiei este nu
doar un moment special din
timpul anului liturgic pentru a
cinsti așa cum se cuvine Sfintele Icoane și biruința Ortodoxiei,
ci și un prilej concret de manifestare a comuniunii frățești
inter-ortodoxe, prin slujiri făcute în comun de ortodocși de
diferite neamuri și etnii.
Și la Budapesta, în capitala
Ungariei, în care trăiesc 5 feluri de credincioși ortodocși
(aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,

Exarhatului pentru Ungaria
și Austria al Patriarhiei Ecumenice, Eparhiei Ortodoxe
Maghiare din Ungaria aflate
sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, Eparhiei Ortodoxe Sârbe
din Ungaria și Eparhiei Ortodoxe Bulgare din Ungaria), acest
frumos obicei a fost inaugurat
în anul 2005, de către Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec,
Episcopul din acea vreme al
Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria și în prezent Episcopul
Oradiei, care a săvârșit pentru
prima dată Sfânta Liturghie inter-ortodoxă în capela ortodoxă
greacă a Patriarhiei Ecumenice,
împreună cu clerici din celelalte jurisdicții ortodoxe. Acest
obicei a rămas neschimbat
până în ziua de astăzi și a fost
continuat și după anul 2007,
când conducerea Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria
a fost preluată de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan.
Cele mai multe dintre slujirile
inter-ortodoxe din Duminica
Ortodoxiei au fost săvârșite în
capela românească, în Catedrala Episcopiei Maghiare și în
biserica ortodoxă bulgară din
Budapesta, dar și alte biserici
ortodoxe budapestane au găzduit acest eveniment.

În Duminica Ortodoxiei din
anul 2018, capela românească
din Budapesta și-a deschis din
nou porțile pentru a primi clerici și credincioși din celelalte
jurisdicții ortodoxe din Ungaria, care au luat parte la Sfânta
Liturghie Arhierească săvârșită
aici de Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria
și Locțiitorul Episcopiei Daciei
Felix, împreună cu alți preoți
și diaconi. Din soborul slujitor,
cu binecuvântarea Ierarhilor
lor, au mai făcut parte cei doi
clerici români de la Budapesta:
părintele protosinghel David
Pop, Superiorul Așezământului
Monahal Românesc „Sfântul
Ioan Botezătorul” și părintele
Marius Maghiaru, protopop
român de Budapesta și câte
un reprezentant al fiecărei
jurisdicții ortodoxe din Budapesta: părintele Macarie

Mesaj de condoleanţe
Preasfinţite Părinte Siluan,
Îndurerată familie,
Am aflat cu multă durere de trecerea din această
viată a tatălui Preasfinţiei
Voastre, Domnul Mănuilă Constantin Alexandru,
fiu vrednic al Bisericii.
Evlav ios şi cu suf let

mare, Domnul Constantin
Alexandru a cultivat de-a
lungul întregii sale vieţi,
cu înţelepciune şi smerenie,
virtuţile vieţuirii creştine,
având o înţelegere profundă
a rostului vieţii, a încercări-

lor şi suferinţelor, a bucuriei
şi binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii.
Familia sa, apropiaţii şi
prietenii săi trăiesc astăzi
această pierdere ca fiind o
durere profundă care nu

Beke, de la capela greacă din
Budapesta a Exarhatului pentru
Ungaria și Austria al Patriarhiei
Ecumenice, Părintele Sviatoslav Bulah, de la Catedrala
„Adormirea Maicii Domnului”
a Eparhiei Ortodoxe Maghiare
din Ungaria, părintele Tancso
Yancsev, de la Parohia ortodoxă
bulgară „Sfinții Chiril și Metodiu” din Budapesta și diaconul
Zoran Zivici, de la biserica
ortodoxă sârbă „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” din Budapesta. Ecteniile au fost rostite
alternativ, în română și sârbă
și fiecare preot a cântat ecfonisul în limba sa, iar în cadrul
slujbei au fost pomeniți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și conducătorii celorlalte
Eparhii Ortodoxe din Ungaria:
Înaltpreasfințitul Părinte Arsenie, Exarhul pentru Ungaria și
Austria al Patriarhiei Ecumenice, Înaltpreasfințitul Părinte
Antonie, Arhiepiscopul Ortodox Rus de Budapesta și Viena, Înaltpreasfințitul Părinte
Antonie, Mitropolitul Ortodox
Bulgar pentru Europa Centrală
și Occidentală, Preasfințitul
Părinte Lukijan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din
Ungaria și Administrator al
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din
Timișoara și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria
și Locțiitorul Episcopiei Daciei
Felix. De asemenea, au fost rostite în mai multe limbi (română, greacă, maghiară, slavonă,
sârbă și engleză) Evanghelia,
Crezul și „Tatăl nostru”.
La slujbă, alături de
credincioșii de ma i mu lte

naționalități, au luat parte și
oficialități, precum domnul
Marius Lazurcă, Ambasadorul
României la Budapesta și familia sa, sau doamna Gabriela
Elekeș, președintele Asociației
Femeilor Ortodoxe Române din
Budapesta (AFORB).
Preasfințitul Părinte Siluan a
rostit un cuvânt de învățătură
despre importanța specială
a acestei Duminici și slujirii
inter-ortodoxe frățești și a dat
citire Pastoralei Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
la Duminica Ortodoxiei, care
inițiază totodată și colecta pentru Fondul Central Misionar
(FCM) din Patriarhia Română.
De asemenea, copiii și ceilalți
credincioși care s-au pregătit,
au fost împărtășiți de Ierarh cu
Sfintele Taine, exprimând în
modul cel mai deplin comuniunea inter-ortodoxă.
Clericii și oaspeții au fost
invitați apoi la o agapă comună,
la care a continuat atmosfera
frățească și Liturghia de după
Liturghie, precum și bucuria
acestei întâlniri anuale interortodoxe de la Budapesta.
Credința ortodoxă reprezintă unul dintre aspectele
fundamentale de apropiere a
oamenilor de Dumnezeu și între ei și îi ajută, de asemenea, să
depășească toate problemele pe
care le au de întâmpinat în societatea contemporană și care
nu sunt puține, iar Duminica
Ortodoxiei reprezintă un moment special în viața creștinilor
ortodocși din Budapesta, pe
care îl așteaptă anual, cu multă
bucurie.

poate fi alinată decât prin
rugăciune şi prin comemorare pioasă şi recunoscătoare pentru tot ce Domnul
Constantin Ale xandru a
dăruit de-a lungul întregii
sale vieţi.
În acest ceas de întristare,
ne rugăm Mântuitorului
Iisus Hristos Cel înviat din
morţi să odihnească sufletul robului Său Constantin
Alexandru, în lumina iubirii Sale veşnice, iar Prea-

sfinţiei Voastre, familiei
îndoliate şi tuturor celor
întristaţi să le dăruiască
mângâiere şi întărire sufletească.
Veşnica lui pomenire
din neam în neam!
Cu părinteşti condoleanţe şi binecuvântări
pentru familia îndurerată,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române

BPEORU

ŞCOALĂ
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Monica Rokszin,
noul profesor de
matematică al
Liceului „Nicolae
Bălcescu”

Mulţi cred, că a fi dascăl
înseamnă doar a prezenta informaţii în faţa învăţăceilor,
a evalua nivelul acestora şi a
realiza un clasament pe baza
notelor. Această meserie este
mult mai profundă şi solicită
calităţi speciale. Educatorul are
o misiune grea, dar şi frumoasă:
formarea unor personalităţi
autonome care să se poată integra în societate, cu capacităţi
de gândire critică şi creativă,
cu un profil moral demn de
urmat şi cu o înaltă profesionalitate. Cariera didactică o
urmezi doar dacă îţi place, dacă
ai vocaţie, nu în cazul în care
viaţa te refuză în alte domenii.
Dascălii au o meserie aspră şi
plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, care epuizează
şi înviorează, o meserie în
care a şti nu înseamnă nimic
fără emoţie. Cunoscând toate
aceste aspecte, tot mai puţini
tineri îşi aleg această meserie
însă, comunitatea românească
din Ungaria se poate bucura
de Monica Rokszin, noul profesor de matematică al Liceului
„Nicolae Bălcescu”, care, începând cu data de 1 februarie s-a
reîntors în această unitate de
învăţământ într-o altă postură,
total diferită de cea de dinainte,
de elev… de acum, tânăra este
cea care ocupă locul de la catedră şi nu cel din bancă. „Îmi
place enorm de mult această
postură, cea de a sta la catedră.
M-am săturat să ocup locul în
bancă, să fiu elevă.”
„M-am născut în data de
19 august 1992 şi sunt din
Micherechi. Am urmat şcoala

generală în satul meu natal
după care am optat, alături de
sora mea geamănă, Nora, în
a continua studiile la Liceul
Românesc „N. Bălcescu” din
Giula pe care le-am finalizat
în anul 2011, ca apoi în cadrul
Universităţii din Seghedin să
urmăm cursurile Facultăţii de
Matematică. În anul 2015 am
absolvit studiile universitare
şi m-am înscris la masterat,
specializarea matematică, pe
care l-am absolvit anul acesta.
Desigur, în toţi aceşti ani ştiam
că mă voi reîntoarce la Giula,
să predau în această unitate de
învăţământ, în primul rând matematica şi de ce nu, şi română,
fapt pentru care am obţinut şi
modulul pedagogic”.
– Elevii căror clase se pot
bucura de energia unui profesor care deunăzi a părăsit
băncile facultăţii?
– Aşa este, cu câteva zile în
urmă şi eu îmi ocupam locul
în bancă, ca oricare student
dar azi, sunt aici, la acest liceu
în postura de profesor. Deocamdată predau matematica
la clasele IV, X dar şi limba
română, având o grupă de nivel mediu formată din elevi ai
claselor a X-a.
– Aţi amintit la începutul
interviului rezultatele bune
din timpul liceului. Chiar aţi
îndrăgit toate materiile?
– Da, am absolvit liceul cu
rezultate bune însă asta nu
înseamnă că am şi îndrăgit
toate materiile învăţate. Eram
îndrăgostită de matematică,
biologie şi limba română dar
trebuie să recunosc că iubeam

mai puţin literatura maghiară
şi sportul. Indiferent de asentimentul meu faţă de ultimele
două discipline amintite, nu
mi-am permis să nu învăţ, să
las totul în voia sorţii deoarece
aveam nevoie de medii mari pe
tot parcursul liceului ca mai
apoi, pe baza acestora, să ocup
un loc fără taxă la facultate.
– La ce alte activităţi aţi
participat în perioada liceului?
– Eram membră a teatrului
de amatori al şcolii, colaborând
foarte bine cu coordonatoarea
grupului, doamna profesoară Vera Cser, Nora Chiriac,
regizor de teatru din Oradea.
Desigur, am participat la toate
concursurile de limba şi literatura română, inclusiv Olimpiada pe Ţară. Nu au lipsit nici
concursurile de matematică.
– Când v-aţi decis în alegerea profesiei actuale, a fost un
vis din copilărie?
– Nu era un vis din copilărie, din contră, îmi doream
să devin economist. Ultimul
an de liceu a adus cu el nişte
schimbări majore printre care
şi alegerea meseriei. Plăcândumi matematica, m-am oferit să
ajut colegii la înţelegerea unor
noţiuni. Observând succesul,

care consta în notele obţinute
de către colegi după ce am intervenit, mi-am dat seama că
aş putea deveni un profesor de
matematică.
– Aţi avut vreun profesor
în facultate pe a cărui urme
vă propuneţi să călcaţi?
– Profesorul de analiză matematică, dr. Németh József, a
fost un om de excepţie. Ştia
cum să atragă atenţia studenţilor, cum să îi introducă
în culisele materiei predate
de dânsul. Chiar dacă m-am
gândit să preiau de la dânsul
unele metode nu cred că voi
reuşi deoarece dânsul are un
stil aparte, unic.
– Unde aţi făcut practica
pedagogică?
– La Seghedin am făcut practica la matematică, la Şcoala
Generală Ságvári, iar practica
la română am făcut-o în cadrul
acestui liceu, având-o profesor
coordonator pe doamna Florica Santău, apoi la şcoala din
Micherechi. Desigur, am intrat
la ore în cadrul şcolii generale,
dar şi la liceu.
– Care sunt principiile pe
care doreşti să le urmezi în
cariera de profesor?
– Încă din prima zi de şcoală
am stabilit împreună cu elevii

nişte reguli pe care trebuie să
le respectăm, atât ei cât şi eu
pentru ca lucrurile să decurgă
într-un mod cât mai plăcut,
cu rezultate optime. Lipsa
rechizitelor, tema nefăcută,
întârzierea la ore, neatenţia
se vor sancţiona, în schimb,
participarea activă în timpul
orelor, prezenţa la meditaţii
înseamnă o notă mai mare.
Toate acestea sunt așteptările
mele, desigur! Ceea ce aşteaptă
elevii de la mine încă nu ştiu
dar sunt convinsă că în scurt
timp voi afla. Lăsând gluma la
o parte, aş dori să menţionez
că îmi doresc să îi fac pe elevi
să iubească şi să înţeleagă matematica, chiar dacă nu este o
disciplină prea agreată. Important este ca rata nivelului de
cunoştinţe să crească, acesta
este ţelul meu. Atât la matematică cât şi la limba română îmi
doresc ca elevii să gândească, să
comunice cu mine, să aibă curajul de a-mi pune întrebări. În
primele mele 5 zile de activitate
nu am experimentat o astfel de
atitudine din parte elevilor mei
dar sunt convinsă că este vorba doar despre o chestiune de
timp, până ne acomodăm unii
cu alţii. Eu şi în continuare voi
solicita dialogul profesor-elev
şi sunt convinsă că în scurt
timp rezultatele vor fi conform
aşteptărilor mele.
– Ce v-a determinat să vă
reîntoarceţi în acest orăşel?
– Împreună cu viitorul
meu soţ, care este din Székesfehérvár, am hotărât să ne începem viaţa aici, pe meleagurile
mele natale, aceste locuri fiind
foarte îndrăgite chiar şi de el.
Pe lângă faptul că ştiam că
sunt aşteptată cu drag de direcţiunea şcolii să îmi desfăşor
activitate în această unitate –
ceea ce înseamnă că aveam un
loc de muncă asigurat – chiar
şi viitorul meu soţ a primit o
ofertă bună de muncă în cadrul
reţelei de telefonie Telekom,
activitate pe care o îndrăgeşte
foarte mult.
Corina
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Carnavalul
elevilor, la Şcoala
Generală „Nicolae
Bălcescu” din
Giula

Cât timp nu ne pierdem
inocenţa copilăriei, mai avem
şanse să iubim curat. Senini
ca cerul şi plini de candoare,
ochii copiilor transmit cel
mai sincer inocenţa umană,
bucuria de a trăi şi de a fi
fericiţi din cele mai mărunte
lucruri. Cei care au studiat
îndeaproape personalitatea
copiilor în formare, au putut
constata că vizionând la televiziune ori ascultând poveştile bunicilor şi părinţilor, ei
se identifică întotdeauna cu
personajele pozitive având
în acelaşi timp o aversitate
faţă de rău, respectiv personajele negative. An de an,
începând de la grădiniţă dar
şi în şcoala primară şi gimnazială, ba chiar şi la liceu,

sunt organizate aşa numitele
„carnavaluri” în care, copiii
se identifică cu personajele
pozitive sau negative din poveste, din serialele de desene
animate pe care le vizionează.
Această identificare îi determină promoveze binele şi să
se ferească de rău.
Pe acest fond de curăţenie
sufletească pe care îl au copiii
va fi clădită ulterior personalitatea fiecăruia care va avea la
bază această luptă dintre bine
şi rău, idee care a condus din
toate timpurile la progresul
societăţii.
În data de 22 februarie,
la Şcoala Generală „N. Bălcescu” din Giula, a avut loc
carnavalul elevilor organizat
de conducerea şcolii şi ca-

Cupa
Carnavalului, la
Leucuşhaz
Vineri, 16 februarie, în sala
de sport a Şcolii Generale din
localitatea Leucuşhaz a avut
loc cea de a XVII-a ediţie a
Cupei Carnavalului la fotbal
destinat elevilor.
Întrecerea a fost organizată
de Autoguvernarea de Naţio-

nalitate Română din localitate
şi Şcoala Generală, fiind susţinută şi de AŢRU.
Acest mini concurs de fotbal a început la ora 8 şi a fost
deschis de domnul preşedinte
al AŢRU, Tiberiu Juhász. Pe
parcurs au mai luat cuvântul

drele didactice, tradiţionalul
moment al alungării iernii
şi sosirii primăverii. Această
manifestare a fost un bun prilej pentru toţi elevii, începând
cu clasa întâi până a opta, de a
lucra cu imaginaţie la măştile
care au reprezentat personajele atât de mult iubite de ei.
Rând pe rând, fiecare copil
alături de colegii de clasă, a
urcat pe scenă prezentându-şi
costumul ales. Alţii, costumaţi în diferite personaje au
interpretat scenete, dansuri
moderne, distracţie pe plajă,
toate fiind o expresie a unei
imaginaţii deosebit de bogate şi valoroase a copiilor şi
cadrelor didactice.
Su r pri za moment u lu i a
fost dansul cowboy prezentat
cu însufleţire de profesorii,
învăţătorii şcolii în frunte cu
doamna director adjunct Ana
Radici Repisky, „şeriful”.
A fost o distracţie super în
care s-a dansat, iar voia bună
a fost la ea acasă.
Corina

domnu l preşed inte a l Autoguvernării de Naţionalitate Română din Leucuşhaz,
Gheorghe Santău, iniţiatorul
acestei competiţii precum
şi doamna director a şcolii
generale, Balogh Ist vánné.
Au mai fost prezenţi şi domnul Gheorghe Kozma, şef de
Oficiu al AŢRU, reprezentanţi ai autoguvernării locale,
profesori, elevi şi directori
de instituţii şcolare. Au fost
înscrise în concurs 10 echipe
(Bătania, Cenadul Unguresc,
Leucuşhaz, Aletea, Chitighaz, Giula, Micherechi, Săcal,
Apateu şi Pocei), care potri-

vit regulamentului au jucat
fiecare cu fiecare iar în final
clasamentul a arătat astfel:
Locul I – Giula
Locul II – Pocei
Locul III – Chitighaz
Echipelor participante le-au
fost acordate diplome şi cupe,
iar câștigătorilor şi medalii.
Cupa Carnavalului a fost o
întrecere foarte reuşită, care
a pledat pentru cultura fizică,
pentru mişcare şi pentru o
dezvoltare armonioasă a celor
tineri.
Felicitări organizatorilor
şi rămânem în speranţa cont i nuă ri i acestor f r u moa se

întreceri care este o pledoarie
pentru sănătate şi sport.
Trebuie să menţionăm faptul că, din Leucuşhaz, în urmă
cu 37 de ani a plecat ideea
orga n i ză ri i u nei ma n i festări sportive numită atunci
„Cupa Coşbuc”, care ulterior
a devenit „Cupa Prieteniei”.
Iniţiativa a fost a profesorului
de educaţie fizică de atunci,
Teodor Fenyvesi. Evenimentul
este organizat alternativ, în
fiecare an atât la Pocei cât şi
la Leucuşhaz de către AŢRU.
Anul acesta competiţia va
avea loc la Pocei, în luna mai.
Petru Puşcaş
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OGLINDA ROM ÂNEASCĂ

Catedrala Mântuirii
Neamului va fi sfinţită 
în 25 noiembrie

Terminată în proporţie de 80%, Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită pe 25 noiembrie, în prezenţa a sute de invitaţi, inclusiv patriarhii tuturor Bisericilor Ortodoxe. În anul
2017, Primăria Capitalei a donat, pentru Catedrală, 19,5 milioane de lei, iar Guvernul, 20
de milioane lei.

„Sfinţirea ei este acum fixată, pe 25 noiembrie, înainte cu doar câteva zile de al doilea
hram al său, care este Sfântul Andrei. În zilele ulterioare, vor avea loc diverse festivităţi
religioase, întâlniri importante, slujbe religioase în această nouă catedrală”, a declarat
purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.

Evenimentul, care va marca şi anul Centenarului, va avea sute de invitaţi, printre care
Patriarhul Kirill, de la Moscova, Patriarhul Bartolomeu, de la Constantinopol şi toţi conducătorii Bisericilor Ortodoxe din Europa şi nu numai.

Dacă iniţial, Patriarhia şi-ar fi dorit ca întregul proiect să fie finalizat 100% până în anul
2024, acum nu mai există o data fixă tocmai pentru că nu există o finanţare constantă, iar
costrucţia este una complexă. În ceea ce priveşte finanţarea construcţiei, Vasile Bănescu a
explicat că, în anul precedent, Primăria Generală a Capitalei a donat 19,5 milioane de lei,
iar Guvernul, alte 20 de milioane de lei, acestea fiind singurele fonduri venite de la stat.
Restul au fost donaţii şi sponsorizări private şi contribuţia propriu-zisă a Patriarhiei Române.

Ansamblul Catedralei Naţionale mai are încă patru construcţii adiacente lăcaşului de cult,
fiind vorba despre un centru de diagnostic şi tratament pentru persoanele sărace, despre
muzeul Creştinismului Românesc, dar şi despre un parc de aproximativ şase hectare.
Corpul principal al Catedralei este închis în proporţie de 90%, rămânând de executat doar
cupola Pronausului şi cupola din zona altarului până la cota de 45 de metri.

Până în acest punct, au fost cheltuiţi aproximativ 80 de milioane de euro, dar se estimează
că, până la momentul sfinţirii, se vor mai cheltui peste 10 milioane de euro pentru acoperiş,
uşi, ferestre şi pentru crucile de pe cupole. D in punct de vedere tehnic, lucrările sunt în
grafic, cele mai avansate fiind la execuţia turlei principale, care se află la o cotă de 62 de
metri şi care este şi punctul critic al construcţiei, motiv pentru care va fi terminată ultima.
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Cupa Carnavalului de la Leucuşhaz
a ajuns la cea de a XVII-a ediţie

Apateu
Locul I – Giula
Bătania

Aletea
Locul II – Pocei
Leucuşhaz

Săcal
Locul III – Chitighaz

Cenadul Unguresc

Micherechi
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