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Editorial
Colectivul redacţional

La mulţi ani, 
Europa! 

E uropa își celebrează 
ziua pe 9 mai, mar-
când data istorică în 
care a fost pronunţată 

declaraţia Schuman – primul pas 
în direcţia creării Uniunii Euro-
pene de astăzi. „Pacea mondială 
nu poate fi asigurată fără a face 
eforturi creatoare proporţionale 
cu pericolele care o ameninţă. 
Contribuţia pe care o poate aduce 
civilizaţiei o Europă organizată şi 
activă este indispensabilă pentru 
menţinerea unor relaţii paşnice”.

Aşa începe una dintre cele mai 
importante declarații ale secolului 
trecut. 

În data de 9 mai 1950, în cadrul 
unui discurs susținut la Paris, 
ministrul francez al afacerilor Ex-
terne de atunci, Robert Schuman, 
propunea stabilirea unei noi forme 
de cooperare politică în Europa, 
care să înlăture pentru totdeauna 
posibilitatea izbucnirii unui nou 
război între naţiunile Europei. 

Robert Schuman a citit în faţa 
presei internaţionale o declaraţie 
prin care chema Franţa, Germa-
nia şi alte patru state europene 
să-şi pună în comun producțiile 
de cărbune şi oţel. Propunerea 
lui Shuman este considerată a fi 
piatra de temelie a unei federaţii 
europene.

Fundamentele Uniunii Euro-
pene au apărut într-un moment 
în care omenirea s-a speriat de ea 
însăşi. În mai puţin de 50 de ani 
muriseră peste 100 de milioane de 
oameni. În anii următori, Europa 
a devenit un simbol al păcii, al 
unităţii şi al democraţiei. 

Modelul Uniunii Europene s-a 
dovedit a fi unul puternic, dar ca 
oricare altul, trebuie protejat în fie-
care clipă. Europa se confruntă cu 
provocări care pot fi depășite doar 
prin unitate şi responsabilitate.  

Are un trecut istoric şi cultural 
pe care își poate construi viitorul; 
un viitor în care toate statele com-
ponente, prin standarde şi valori 
comune, să contribuie la dezvol-
tarea și modernizarea unitară, 
un viitor cu accent pe cultură, cu 
nivel de trai şi speranţă de viaţă 
ridicate, alături de sisteme de 
sănătate şi educaţionale moderne 
şi performante. Ne gândim la o 
Europă curată, ecologică, în care 
să primeze protejarea mediului 
înconjurător. Și mai ales la un 
viitor în care Europa să aibă în 
vedere viața cetățenilor europeni, 
siguranța lor și a spațiului în care 
trăiesc, protecția în fața provocă-
rilor de orice fel!

Luna mai, pe lângă toate bucuriile pe care le aduce odată cu primăvara, acest adevărat anotimp al 
florilor, marchează şi încheierea unei etape în procesul educaţional al elevilor din clasa a XII-a: Vine 
Bacalaureatul! 

Suntem conştienţi că pentru toţi truditorii în domeniul învăţământului, „sfârşitul încununează 
opera”, ceea ce înseamnă că odată cu examenele din liceu se încheie una din cele mai importante etape 
din viaţa de adolescent, care cu siguranţă nu va fi uitată niciodată. 

La şcolile de naţionalitate din Ungaria bacalaureatul a început în ziua de 4 mai. Examenul la 
Limba şi Literatura Română a fost „uvertura” la Liceul „N. Bălcescu”, după care, luni, 7 mai, exa-
menul la Limba şi Literatura Maghiară, urmând ca până în 28 mai probele scrise să fie finalizate. 
Începutul lunii iunie va aduce cu sine examene la probele orale.

Tuturor elevilor angrenaţi în această competiţie frumoasă a devenirii prin educaţie şi ştiinţă, le 
dorim mult succes şi rezultate notabile care să aibă trimitere într-un viitor de excepţie. 

Finis Coronat Opus

Într-un cadru festiv, vineri, 4 mai, în sala 
cu cupolă a Parlamentului maghiar, de-
putaților parlamentari şi reprezentanților 
naționalităților le-au fost înmânate atestatele 
de reprezentare. Acestea au fost conferite 
de către dr. Pálffy Ilona, președinta Biroului 
Electoral Central şi prof. dr. Pátyi András, 
președintele Comisiei Naţionale Electorale. 
Pentru naționalitatea română atestatul a fost 
ridicat de Traian Cresta. Domnul Cresta ne 
va reprezenta în următorii patru ani la cel 
mai înalt forum.

 Jurământul de credinţă faţă de ţară s-a 
depus marți, 8 mai, în cadrul ședinței de 
constituire a Parlamentului şi a Comisiei 
pentru Naționalități. 
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În data de 29 aprilie, conform 
tradiţiei înrădăcinate de 16 
ani, Autoguvernarea de Naţio-
nalitate Română din Nădlac, 
Ungaria, a organizat o zi dedi-
cată gastronomiei. Pe parcursul 
anilor, acestui program i s-a 
alăturat şi Primăria comunei 
Nădlac, evenimentul antre-
nând zeci, chiar şi sute de gur-
manzi din localitatea gazdă, 
localitățile învecinate şi chiar 
şi din ţara mamă, România. 

Anul acesta s-au prezen-
tat 15 echipe care au gătit la 
ceaun rețete specifice, ingre-
dientul principal, carnea, fiind 
asigurată de Autoguvernarea 
de Naţionalitate Română din 
Nădlac, la conducerea căreia 
se află domnul Robert Vetró. 

Printre echipele participante 
am întâlnit echipa Autoguver-
nării de Naţionalitate Română 
din Macău precum şi cea a 
Asociaţiei Române din aceeaşi 
localitate, coordonată de doam-
na Iulia Birta, preşedinte. Au-

Bograci-party, 
la Nădlac

toguvernarea de Naţionalitate 
Română din Cenadul Unguresc 
a fost condusă de Vasile Rotar, 
în timp ce Autoguvernarea 
de Naţionalitate Română din 
Csanádpalota a fost coordona-
tă de Mariana Negreu Vetró. 

Cu această ocazie, Auto-
guvernarea de Naţionalita-
te Română din Nădlac a pre-
gătit pentru toți participanții 
un delicios gulaş cu fasole. 

Primarul localității Nădlac, 
Locskai Zoltán, şi-a exprimat 
bucuria de a fi alături de co-
munitatea română din Un-
garia. Domnia sa a precizat 
că evenimentul întrunește an 
de an un număr tot mai mare 
de participanţi, scopul prin-
cipal fiind întărirea legătu-
rilor în cadrul comunităţii.

Consulatul General al Ro-
mâniei de la Seghedin a fost 
reprezentat de o delegaţie for-
mată din două persoane. De-
sigur, de la acest eveniment 
nu au lipsit nici tradiționalii 

„mititei”, un preparat românesc 
care este tot mai cunoscut şi 
apreciat şi pe aceste meleaguri. 

Echipele participante au 
fost răsplătite de către or-
ganizatori cu mici cadouri 
şi  diplome de participare. 

Programul s-a realizat prin 
sprijinul Ministerului Resurse-
lor Umane pe baza proiectului 
NEMZ-KUL-18-0109, alocând 
pentru desfăşurarea evenimen-

tului suma de 400 000 de forinţi. 
„Sunt foarte fericit că am reuşit 
să organizăm şi anul acesta 
tradiţionala zi dedicată gastro-
nomiei româneşti. Ţin să mul-
țumesc tuturor echipelor care 
au participat, numărul acestora 
fiind într-o creştere de la an la 
an. Mulțumirile mele merg şi 
către toţi membrii comunită-
ţii româneşti, către locuitorii 
acestei comune care au fost 

prezenți dar şi către conduce-
rea acesteia, atât de apropiată 
comunității, precum şi către 
Ministerului Resurselor Umane, 
pentru sprijinul acordat” – a 
menţionat președintele Auto-
guvernării de Naționalitate Ro-
mână din Nădlac, Robert Vetró.  

Toţi cei prezenţi au petrecut 
împreună o zi minunată, de-
gustând şi depănând amintiri.

Corina  

Universitatea „Aurel Vlai-
cu” din Arad este instituţie de 
învăţământ superior de STAT, 
ACREDITATĂ şi certificată 
ARACIS şi IEP-EUA, care con-
tinuă tradiţia învăţământului 
universitar arădean începută 
pe aceste locuri cu Institutul 
de Teologie (1822), Facultatea 
de Zootehnie şi Medicină Ve-
terinară (1947), Institutul de 
Subingineri (1972). 

Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad este o comunitate 
academică distinctă care func-
ţionează în baza prevederilor 
Constituţiei României, a legilor 
şi normativelor referitoare la 
sistemul de învăţământ.

Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad respectă şi promovează 
convenţiile europene privind 
învăţământul superior. 

Universitatea dispune de un 
personal academic cu înaltă 
pregătire profesională şi dotării 
de cea mai bună calitate pentru 
activităţile didactice şi ştiinţifi-
ce, astfel că baza materială este 
excepţională cuprinzând peste 
47.000 mp.

Diplomele emise sub egida 
MEN sunt recunoscute în ţară 
şi străinătate.
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Olimpiada 
de Limba şi 
Literatura Română 
şi Cultură şi 
Civilizaţie 
Românească

Învățarea şi promovare lim-
bii române în școlile din cadrul 
comunității românești din 
Ungaria au făcut obiectul unei 
atente analize atât a Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria cât şi a conducerii 
școlilor. Având în vedere că 

limba maternă ne defineşte ca 
neam, niciun efort nu este prea 
mare de a găsi noi mijloace prin 
care predarea limbii române în 
şcoli să fie cât mai atractivă. Pe 
lângă orele de limba română 
care se predau în şcoală de către 
profesori competenți, au mai 

fost inițiate concursuri speciale 
cu tematică de limba română 
care au primit denumirea de 
olimpiade.

An de an, competiția la lim-
ba română se desfășoară sub 
supravegherea atentă a unui 
grup de profesori, unii care îi 
pregătesc pe elevi, iar alţii ca-
re-i examinează, aşa încât cei 
care devin olimpici la această 
întrecere a bucuriei însușirii 
limbii române pot mărturisi 
cu afirmația poetului: „Mult e 
dulce şi frumoasă limba ce-o 
vorbim, Altă limbă-armonioasă 
ca ea nu găsim.”

Anul acesta, Centrul Meto-
dologic de Pedagogie din Bu-
dapesta a organizat Olimpiada 
la Limba şi Literatura Română, 
respectiv Olimpiada de Cultură 
şi Civilizaţie Românească faza 
naţională, pentru clasele de 

gimnaziu. Au participat elevi 
din clasele a 7-a şi a 8-a de la 
școlile din Bătaia, Giula şi Mi-
cherechi.

După ce au trecut de faza 
scrisă, cu un punctaj de 87 de 
puncte la Limba şi Literatura 
Română şi 86 de puncte la Cul-
tură şi Civilizaţie Românească, 
elevii s-au prezentat la faza fi-
nală, în faţa juriului compus din 
profesoarele dr. Maria Gurzău 
Czeglédi, Phd. Stela Nicula şi 
muzeologul Emilia Martyin.

Tematica a fost cea învățată 
la orele de curs. Cu mai mari 
sau mai puţine emoții, elevii 
au încercat să prezinte cât mai 
frumos subiectul extras.

Cei mai pricepuți au reuşit 
să-şi adjudece primele locuri. 
Clasamentul a arătat astfel: 
Limba şi Literatura Română: 
locul I – Réthelyi Eszter, Miche-

rechi; locul II – Dimoiu Nataşa, 
Bătania; locul III – Pojendán 
János, Micherechi; menţiune 
din partea AŢRU: Somogyi 
Benjámin, Giula. 

La Cultură şi Civilizaţie 
Românească: locul I – Réthely 
Ester, Micherechi; locul II – 
Jova Péter, Micherechi; locul III 
– Toszeczki Richárd Márk, Mi-
cherechi; menţiune din partea 
AŢRU – Ristin Roland Daniel, 
Bătania.

Mai jos amintim şi pe ceilalți 
competitori: Viviana Sarca, 
Milek Rebeka şi Vincze Lari-
sa-Timeea, toate din Giula.

Premiile au fost înmânate de 
doamna Anamaria Brad Sarca, 
responsabil cu învăţământul 
de naționalitate română de la 
Oficiul Pedagogic, Centrul de 
Pedagogie a Naţionalităţilor din 
Budapesta.               Petru Puşcaş/Delia

În perioada 5–6 mai a.c. în 
cadrul Bisericii Baptiste din 
Chitighaz s-a serbat centenarul 
fanfarei. La acest eveniment au 
participat numeroși oaspeți din 
împrejurimi cât şi din Româ-
nia. Au luat cuvântul domnul 
consul general al României la 
Giula, Florin Trandafir Vasiloni 
şi Sorin Ignat, pastorul Bisericii 
Baptiste din Curtici, care au 
transmis felicitări bisericii. Is-
toricul fanfarei a fost prezentat 

Centenarul 
Bisericii 
Baptiste din 
Chitighaz

de prezbiterul dr. Ștefan Cioca. 
Domnia sa a accentuat rolul 
spiritual şi cultural al acestei 
formațiuni muzicale în serviciul 
misionar al Bisericii. Fanfara 
a interpretat multe cântări şi 
piese muzicale tradiționale şi 
ocazionale. Au dirijat Iosif Stan 
şi Gheorghe Moţ, dirijori ai 
fanfarei cât şi pastorul bisericii 
Füstös Gyula. 

În cadrul serviciului de sâm-
bătă au fost înmânate diplome 

de apreciere din partea primă-
riei din Chitighaz. Fanfara a 
primit cea mai înaltă distincţie, 
„Placheta pentru comuna Chiti-

ghaz”, înmânată de doamna pri-
mar, Kalcsó Istvánné şi doamna 
viceprimar, dr. Rákócziné Tripon 
Emese. În alocuțiunea sa, doam-

na primar a avut doar cuvinte de 
apreciere şi mulțumire pentru 
biserică. 

De asemenea, au primit di-
plome de apreciere din partea 
bisericii dirijorii fanfarei Ghe-
orghe Moţ şi Iosif Stan. Ele au 
fost înmânate de pastorul Füstös 
Gyula. Cu această ocazie a fost 
editată şi o carte de amintire 
a fanfarei, editată de redacția 
Cronica, cu suportul financiar 
al Autoguvernării pe Țară a Ro-
mânilor din Ungaria. În aceasta 
se rezumă îndemnul spiritual 
legat de serviciul fanfarei cât şi 
istoricul de 100 de ani. După ser-
viciile de închinare, participanții 
au fost invitați la o agapă, care a 
oferit prilejul celor prezenți de a 
discuta și  felicita reciproc. 

Dumnezeu să ocrotească 
această comunitate ca să-şi 
continue serviciul ei şi pe viitor!

dr. Ştefan Cioca
prezbiter  
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Biserica din Bătania apar-
ținând Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și fiind 
închinată Sfântului Mare Mu-
cenic Gheorghe, și-a sărbătorit 
hramul în prima Duminică 
după Praznicul Sfântului și a 
Patra după Paști, a Vindecării 
slăbănogului din Vitezda.

Cu acest prilej, în locașul 
de cult a fost săvârșită Sfânta 
Liturghie Arhierească de către 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, împre-
ună cu un sobor format din 
preotul paroh Marius Vidican, 
părintele Aurel Becan, paroh la 
Cenadul Unguresc și protopop 
de Seghedin, protopopul locu-
lui, părintele Florin Olteanu, 
paroh la Chitighaz și proto-
popul Giulei, părintele Liviu 
Iștoc, preot slujitor la biserica 
cu hramul „Sfinții Apostoli 
Petru și Pavel” din Curtici, 
Arhiepiscopia Aradului și ar-
hidiaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală din 
Giula. Tot de la biserica din 
Curtici a participat la hram și 
Corul mixt al Parohiei, condus 
de profesorul Adrian Bughi, 
care a întâmpinat dimineața 
pe Ierarh, dimpreună cu ceilalți 
credincioși și a dat apoi răspun-
surile la Sfânta Liturghie.

La slujbă au luat parte circa 
130 de credincioși, precum și 

Sărbătoare 
la românii 
din Bătania

oficialități, între care s-a nu-
mărat domnul Traian Cresta, 
reprezentantul comunității 
românești din Ungaria în Par-
lamentul de la Budapesta, origi-
nar din Bătania și care locuiește 
în orașul său natal.

Atmosfera de sărbătoare, 
creată prin rugăciune și prin 
cântările Corului arădean, a 
adus multă bucurie duhovni-
cească tuturor participanților 
și cinstirea cuvenită Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe. La 
slujbă au luat parte și copii 
ai comunității românești din 
Bătania, care urmează ore de 
religie la şcoală, cu părintele 
Marius Vidican și ore de Limba 
Română cu doamna învățătoa-
re Sofia Pilan, iar la momentul 
potrivit au rostit împreună 
Crezul.

În cuvântul de învățătură, 
Preasfințitul Părinte Siluan a 
subliniat importanța întâlnirii 
personale a omului, în general, 
și în special a credincioșilor 
cu Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, care are puterea de a 
cuceri inimile acestora, dar și 
de a dărui sănătate și vindecare 
sufletească și trupească doar 
prin cuvântul Său, după cum 
o dovedește cu prisosință și 
minunea vindecării slăbănogu-
lui din Vitezda, care deși avea 
foarte multă răbdare și căință, 
în sufletul său, nu a fost vin-

decat de apa cea tămăduitoare 
a scăldătorii, ci de cuvântul 
cel atotputernic al lui Hristos. 
Acest cuvânt, împărtășit cu 
dragoste și tânărului Gheorghe 
de către părinții săi după trup, 
în copilăria sa, a adus roade 
bogate și l-a întărit în credința 
mărturisitoare pe cel care avea 
să se arate Mare Mucenic și 
Mărturisitor al lui Hristos, 
pentru care și-a jertfit și viața, 
cu bucurie. Și chiar dacă Sfân-
tul Gheorghe a plecat atât de 
tânăr din viața această pămân-
teană, prin moarte martirică, 
iată că nădejdea și credința sa 
creștină nu i-au fost înșelate, 
căci el a devenit una dintre 
f lorile alese ale calendarului 
creștin, căruia prin purtarea 
de grijă și darul lui Dumnezeu 
i-au fost închinate nenumărate 
biserici, unde este pomenit și 
chemat în rugăciune după atâ-
ția ani și foarte mulți creștini 
și creștine, din România și din 

lumea întreagă îi poartă numele 
până în ziua de azi.

La vremea cuvenită, copiii și 
credincioșii care s-au pregătit 
au fost împărtășiți de Ierarh cu 
Sfintele Taine, iar la final a fost 
sărbătorit și părintele Liviu Iș-
toc, pentru faptul că în 28 apri-
lie 2014 a fost instalat ca preot 
slujitor la Curtici, alături de alți 
doi preoți, având așadar 4 ani de 
slujire în această Parohie și 20 

de ani de preoție, în total (fiind 
hirotonit în 8 februarie 1998 
pentru Parohia Șeitin, tot din 
Arhiepiscopia Aradului).

Toți cei prezenți au fot invi-
tați apoi la o agapă frățească, 
potrivit tradiției, oferită de Pa-
rohia Bătania la cantina Școlii 
Generale Românești „Lucian 
Magdu” din această localitate, 
care a încheiat practic sărbătoa-
rea hramului.                BPEORU

Duminica a V-a după Paști, a 
Femeii Samarinence (6 mai 2018), 
a fost pricină de mare bucurie 
pentru credincioșii ortodocși 
români din Parohia Sân-Ianăș, 
sau Barițe, din Serbia, aparți-
nând Episcopiei Daciei Felix. În 
această duminică, biserica de zid 
din Sân-Ianăș, cu o vechime de 
aproape 200 de ani, fiind con-
struită între anii 1830–1832, a 
fost târnosită de Preasfințitul Pă-
rinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria 
și Locțiitorul Episcopiei Daciei 

Târnosirea bisericii 
din Sân-Ianăş − 
Bariţe, Serbia

Felix, care a fost înconjurat de 
un sobor de clerici din Serbia, 
România și Ungaria. La slujbă au 
luat parte și oficialități locale.

Ierarhul a fost întâmpinat de 
soborul slujitor, copii îmbrăcați 
în costume populare și de credin-
cioșii, care au dorit să fie părtași la 
acest eveniment istoric din viața 
satului Sân-Ianăș.

A avut loc o procesiune, cu 
înconjurarea bisericii și sfințirea 
exterioară a locașului de cult, 
iar mai apoi sfințirea Sfintei 
Mese. A fost sfințit, de asemenea, 

iconostasul și pictura interioară, 
după care a urmat îndată Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie. Răs-
punsurile la strană au fost date cu 
dăruire și pricepere de un grup de 
tineri, studenți teologi din Timi-
șoara, condus de Marian Bigaz.

De asemenea, la momentul 
potrivit, mulți copii și credincioși 
s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Biserica de zid din Sân-Ia-
năș a fost construită între anii 
1830–1832, pe timpul păstoririi 
preoților Andrei și Petru Popo-
vici, în locul unei biserici mai 
vechi, din bârne, datând din anul 
1521, de la întemeierea acestei 
localități, în care s-a slujit vreme 
de 311 ani, după cum consem-
nează preotul Ioan Neagoe, în 
Sfânta Evanghelie din anul 1861. 
Biserica a aparținut credincioși-
lor ortodocși români din aceste 

părți, oameni harnici și educați 
în duhul dragostei creștine, pre-
cum menționează și „Catastiful 
de mile” al Patriarhiei din Peci, 
încă din anul 1660. La Revoluția 
din 1848 biserica a fost devastată, 
iar iconostasul a ars în întregime, 
fiind înlocuit cu un alt iconostas, 
din cărămidă, care la rândul lui 
s-a crăpat pe înălțime, la cutre-
murul din 1991 și a fost schimbat 
cu un iconostas nou, în 1993. 
Locașul de cult nu a avut pictură, 
fiind pentru prima dată pictat, 
dimpreună cu iconostasul, în anul 
1993, de către pictorii Ion D. Ion 
și Ionică Pop, din Negrești-Oaș, 
România. În 1965 a fost construit 
cafasul, sau balconul bisericii, 
deoarece cel vechi avea dimen-
siuni foarte modeste, zece ani 
mai târziu (în 1975) a fost clădită 
și casa parohială, iar în 1978 s-a 

realizat zugrăvirea bisericii în 
exterior, toate acestea fiind făcute 
prin contribuția substanțială a 
enoriașilor din Sân-Ianăș.

Continuând un lung șir de 
preoți slujitori la acest Sfânt 
Altar, din 1981 biserica ortodo-
xă românească din Sân-Ianăș a 
fost încredințată spre păstorire 
părintelui Traian Ghilezan, care 
slujește până în prezent în această 
Parohie. În timpul său au fost 
efectuate ample lucrări de resta-
urare la locașul de cult. Lucrări 
au fost încununate cu slujba de 
târnosire a bisericii și slujirea 
Sfintei Liturghii Arhierești, în 
Duminica a V-a după Sfintele 
Paști, din Anul Mântuirii 2018, 
când biserica a primit bineme-
ritata sa haină și podoabă de 
sfințenie și de har.

BPEDF
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În anul şcolar 2017–2018 ele-
vii Şcolii Generale „N. Bălces-
cu” au participat la numeroase 
concursuri de limba engleză. 
Unul dintre cele mai populare 
este „Culture Round”, un con-
curs axat pe cultură, anul aces-
ta tema fiind Scoţia. La această 
competiţie a participat o echipă 
formată din elevii clasei a VII-a 
(Borszéki Csaba, Dézsi Joel, 
Kóra Dávid şi Sziklai Levente) 
care s-a clasat pe locul II. 

Anual, elevii noștri se pre-
zintă şi la o competiție prin 
corespondenţă în cadrul căreia 
elevii îşi pot măsura cunoștin-
țele şi creativitatea în spirit de 
echipă. În cele două etape ale 
acestui concurs, cel organizat 
cu ocazia Crăciunului şi cel din 
primăvară, elevii s-au famili-
arizat cu obiceiurile specifice 

Rezultatele 
elevilor giulani la 
concursurile de 
limba engleză

acestor perioade (tradiţii, obi-
ceiuri, climat) în Marea Bri-
tanie, Australia, Statele Unite 
ale Americii îmbogățindu-şi 
totodată şi vocabularul. La 
competiţia din preajma Cră-
ciunului, la categoria „Starter” 
ocupanţii locului întâi au fost 
elevii clasei a V-a, în urmă-
toarea formulă: Galea Eszter, 
Németh Anna, Peres István şi 
Seres Kata. Tot această echipă 
momentan, se află în faţa unor 
noi provocări, pregătindu-se 
pentru concursul de primăvară 
intitulat Spring şi Britain. 

În luna martie, la Şcoala 
Generală „Erzsébet” din Bi-
chişciaba a fost organizată 
ultima fază a concursului de 
limba engleză la nivel judeţean, 
competiţie în cadrul căreia cele 
mai bune rezultate au fost ale 

echipei formate din elevii cla-
selor V–VI (Seres Kata, Perse 
István, Kóra Ádám şi Havas 
Máté). 

După acestea, elevii noştri 
alături de profesorul pregătitor, 
Szántóné Borbély Angéla, s-au 
deplasat la Budapesta unde, 
în cadrul concursului la nivel 
naţional Titok Oktatásszervező 
Bt., cu participarea a peste 400 
de competitori, elevii Dézsi 

Joel, Kóra Ádám, Seres Kata 
şi Sziklai Levente au obţinut 
rezultate bune. 

Şi elevii liceului românesc 
din Giula s-au evidenţiat la 
competiţiile de limba engleză. 
Szántó Anna şi Gellény Gergely 
au participat la concursul naţi-
onal „Fox” şi cel de tip ECL, din 
cei peste 1000 de concurenţi 
Szántó Anna clasificându-se pe 
locul 40, iar Gellény Gergely pe 

locul 99. Hanyecz Réka, Jivan 
Antónia, Szántó Anna, Gellény 
Gergely şi Orbán Martin s-au 
prezentat la concursul naţio-
nal de engleză format din trei 
etape. În cadrul primei etape 
la categoria Teens (adolescenţi) 
tinerii noştri s-au clasat printre 
primii zece, rezultatele de la 
celelalte două etape până la 
ora actuală nu au fost făcute 
publice.                              Corina

Una din formulele cele mai 
importante ale părinţilor din 
ziua de azi este de a dedica 
timp familiei, în special copii-
lor. Din păcate, timpul, a de-
venit formula cea mai critică, 
fie este vorba de serviciu ori 
familie iar cea mai mare pro-
vocare este găsirea echilibrului 
dintre viaţa profesională şi cea 
de familie. Tocmai din această 
cauză, unii părinţii simţin-
du-se vinovaţi că nu petrec 
prea mult timp cu odraslele 
lor, încearcă să recompenseze 
această lipsă, absenţă persona-
lă, cumpărând tot feluri de lu-
cruri, cadouri celor mici. Însă 
toate acestea nu ajută la forma-
rea spirituală şi a caracterului 

Ziua mamei, 
ziua tatălui, ziua 
familiei… la 
Bătania

copilului. Timpul petrecut cu 
copilul construieşte temelia 
relaţiei părinte-copil dar şi a 
viitoarelor relaţii pe care le va 
dezvolta, forma tănărului în 
timpul vieţii. 

Luând în considerare toate 
aceste aspecte, educatoarele 
Grădiniţei Româneşti „Lucian 
Magdu” din Bătania au orga-
nizat pe data de 20 aprilie o zi 
dedicată „familiei”. 

Cu această ocazie mamele 
au fost surprinse de cei mici, 
aceştia oferindu-le cadouri. 
Nici taţii, surorile nu au fost 
uitaţi. Profund emoţionaţi de 
prezenţa membrilor familiei în 
cadrul grădiniţei, prichindeii 
au spus poezii, au dansat, au 

cântat, conform obiceiului în 
limbile română, maghiară şi 
engleză. 

După emoţionantul pro-
gram, toţi cei prezenţi au ser-
vit o prăjitură, un pahar de 
răcoritoare discutând despre 
importanţa familiei, a petrece-

rii timpului împreună, despre 
iubire. Educatoarele celor două 
grupe au precizat momentele 
în care familia este împreună, 
ce înseamnă iubirea şi care 
sunt consecinţele acesteia, ce 
cadouri trebuie făcute, de ce 
gen să fie comunicarea. 

Dr.  Birescu (Putin) Mihaela, 
prof. Olteanu-Sturza Adelina 
şi Nagy Béláné alături de co-
lectivul grădiniţei, urează şi pe 
această cale tuturor mamelor, 
taţilor un sincer „La mulţi ani” 
iar familiilor – un viitor liniştit 
şi luminos.                       Corina
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Pohon, de Vasile Gurzău varianta adaptată 

dr. Maria Gurzău Czeglédi
varianta originală 
culegere: Domokos Sámuel

(urmare din nr. trecut)
–Tată!-zîče-, ačeįa o trecut če-o fost!-zîče. Amu-zâče- dacă vreį şi m-aşezį-zâče- trabă şi 

merį şi čerį fata-mpăratuluį.
– Măăă, da nu vorovi d-ačilę! -zîče. Cum ųom męrę noį la fata-mpăratuluį?-zîče .că įę 

capu !-zîče.
– Dac-aį zîs că vreį şi mă-nsorį-zîče- įę uįtă şi fičįor dă ţîgan pŏaťe męre la fata-mpăratuluį!
– Asta-į numa zîcală, mă !-zÎče. Da nu să pŏaťe! Noį-zîče-če-zîče- avem uşe-zîče- apu zar 

dă lemn, coliba asta mică-zîče- n-avem paturį, n-avem ńičį mobile !-zîče. Apoį čę-a fače fata 
čiįę dă-mpărat?

– Nu ťe cînta! Că dă tăťe-or di !-zîče.
Ş-apoį bătrînu n-aveam încătrăų, c-amu l-o sîlit Pohon că şi margă la-mpăratu.D-apoį 

bătrînu o sămălit, da că tăt să sfeďę laolaltă, n-avu pristuįală bătrînu amu, că įel o zîs aşę 
apoi colo şi margă şi să čeară fata-mpăratuluį, D-apoį bătrînu o sămălit: O, trăįit-am įo bogăt, 
dacă m-a omirî şi aşa-į bińe, dacă mă lasă şi aşa-į bińe! Numa įo mă duc şi-mplińesc vŏaįa  
prunculuį amu, cîťe zîle maį am!

Şi męre la-mpăratu:
– Bună zuųa, Înălţaťe împăraťe!
– Graţiįe capuluį tău, moşule!-zîče. Da-ocupă loc!-zîče. D-apoi-zîče- cum d-aį vińit?
– D-apoį-zîče- įo am on fečįor dă-nsurat-zîče- şi-o vińit şi păţască fata dumńetale! Ş-o păţăsc!
– Eį, -zîče- moşule, tare bińe-zîče- c-ai vińit-zîče. Numai-zîče- aş vrę şi-l văd įo că če fel dă 

prunc aį?-zîče-. Numa dacă n-o vińit įel-zîče- amu ţ-oį da-zîče-, ačiįe-zîče-şi-l văd că če omu-į 
įel?-zîče-. Ačiįę-zîče- că dac-o fi įel ųom-zîče- şi vrę să-nsŏare-zîče-, şi dobînďęască fata-mpă-
ratuluį, vezį ďealurile ăsťę aičį? Pădurile asťęa aičį? Ăaťę-zîče- pă ďimińeaţă-zîče- tăťe şi diįe 
şinc, aşę cum trabă-n pădure, crănjile la o parťe, lemńele crăpaťe, care-s rupťę la o parťe!-zîče. 
Apu aičį čįuturjile, ap-acolo şi fiįe-zîče- şes, apoį şi fiįe acolo vin şi fiįe acolo suręťįu mîńe la opt 
čeasurį. Pŏamele tăťe, tăťe dă pă faţa pămîntuluį şi diįe cŏapťe-zîče.

Ăį, bătrînu atunčįa avę o bęchęčę rę cu peťecă tăt. Če-a fače bătrînu? Scutura frigurile amu, 
c-amu įel îį gata! Aşťę-s pęmarį! Nŏa, d-apoį sămălę c-amu nu maį am įo mult! -zîče.

Să duče cătă casă, să sfăďęşťe cu Pohon:
– Nŏa, Pohońe! Amu če rămîńe la-mpăratu?
– Sa dî če, tată?
– Įacă če-o zîs!
– Atunčę-į fi tu vredńic dă fata-mpăratului, dacă le fačį tu ăşťe!-zîče.
– Tată!-zîče- aşťę nu-s ńimica!-zîče.
– Ă, bată-ťe focu tăų!-zîče. Nu haznă, că įsşťį lud!-zîče. D-apoį mă-zîče- da cît-îsîn ţară 

zîče- şi cubicălęască şi viįe cu firęazurile nu le pŏaťe fače.
– Pă dimińeată a fi gata!-zîče- a fi suręťįu, pŏamile a fi cŏapťe-zîče- pă cînd să scula îm-

părat!-zîče.
N-api pă bătrîn îl scutura frigurile, amărît a fi bătrînu: Asta nu să pŏaťe!
Pohon įşe afară, puńe mărjaųa colę şi fače dă tri ųărį şi spuńe cătă mărjaųa că lemńele ăsťę 

şi să crămpăťęască, čile la o parťe crănjile, apu crepăturile, apu čįutujile, apu acolo şi lucre 
cubioşii şi viįe vinţęlęrii, viį şi puįe pomii. Apoį pă mîńe pă opt čeasurį şi fiį suręťįu, poamele şi 
fiįe cŏapťe. Tăt că duruįe acolo pădurę, dęalurile. Tăţį lucraų acolo şi plîntuįęų acolo.

Nŏa, d-apoį ďimińęaţa la opt čęasurį acolo şi făčęų suręťįu!. Cînd să scŏală-mpăratu, aďicăťe 
nimic: Măį, că încă aşę ųom įel n-o văzut!

Nŏa, d-apoį şi bătrînu cînd sę scŏală, aşę cam tîrzîu, şi įel să uįtă. Ah, că n-o şťįut, haba o 
fost pruncu luį, că če viťeşag are pruncu luį.

– Nŏa, tată!-zîče-, uįtă-ťe, du-ťe, şi bę-zîče- apu ťe du la-mpărat apu-į- spuńe-zîče- că, nŏa, 
are ponos?

Męre bătrînu amu vigan şi spuńe cătă împăratu:
– Nŏa, Înălţaťe Împăraťe! Če zîčį?
– Îį tare bińe!-zîče. Numa-zîče- asta pŏaťe că-į păcală pă mińe-zîče. Om maį viďę, c0Ń ţ-oį 

da!-zîče.
Ă, ap-atunčę s-o spărięt bătrînu, c-amu o gînďit c-a fi gata tomńęala. Că nu-į gata, că įară 

į-o maį dat alta!
– D-apoį-zîče- atunčę oį viďę pă įel că-į vrędńic-zîče- şťiį če?-zîče. Amu-zîče- marę care-į 

mare şi fiįę plină dă pămînt, aşę fiįe cu pămîntu, acolo şi fiįe-zîče- dă mătasă, împlăťită-n tri 
şi şasă, apoį ačiįę cosîtă, apoį şi să uşťe, apoį ďimińęaţa la opt čęasurį şi fiįe căpiţăle acolo ca 
sťelele pă čer! Atunčę noį cunŏaşťem că-į vrędńic!

Apoį įară męre bătrînu cătă casă, tăt tremură:
– Ŏa, dŏamńe, fătu-mńęo, įară ţ-am spus că če-ţ fačį trabă cu įel, c-atîta ńe tăt da pă d-aşťę-

zîče-, pănă če ńę-o luųa capu!
– Nu ťe ťęme, tată!-zîče. Dînsu ţ-ar da pînă-į lume, că tăťe le-oį fače!-zîče.
Nŏa, ş-apoį cînd îį sara, įel įară įesă afară, puńe mărjaųa în brîncă şi spuńe cătă mărjaųa 

că čę-are dă făcut. Cubicoşii tăţį purtaų la pămînt şi lucraų acolo. Udaų, creşťe įarba, cosęų 
acolo, suflaų, uscaų, făčęų căpiţă acolo ca sťęlele pă čer! Da nu puťęį męre p-întră įęle, domnule! 
Ńimic! Aşę įeraų dă dęasă acolo! 

Nŏa, ş-apoį męre bătrînu ďimińęaţa. Mă! D-apu că nu viďę bătrînu numa tăt căpiţă acolo 
ca  ş-aičį în găzdăşag!

Nŏa, dacă să duče:
– Nŏa, da Înălţaťe, Împăraťe, da če zîči?
– D-apoį bińe-zîče- numa asta-į ńimica! Dacă vrę şi įęįe fată dă-mpărat-zîče- apoi-zîče- trabă 

şi aįbă vr-o curťe, trabă şi aįbă mobile-zîče- apoį trabă şi aįbă acolo servitŏare--zîče- trabă şi 
aįb-acolo păharńičį, apoi măsarį apoį dă tăťe-zîče. Apoį-zîče- şťiį če?-zîče- moşule: – D-ači, dă 
la mińe-zîče- pănă la dumńęatale on pod dă aųr d-ači în sus, pănă-n vînătarę čeruluį ş-apoį 
în jos! Apu cum şi aįa!

Nŏa, įară męre bătrînu, d-apoį d-înďe strînje atîta aur şi facă pod pănă-n vînătarę cerulu 
şi fiįe? Bătrînu socoťę c-asta-į fără puťinţă!

Nŏa, ş-apoį męre bătrînu căt0Ń casă, spuńe cătă Pohon:
– Nŏa, Pohońe! I, dacă ţ-am spus?
– Asta nu-į ńimică tat-mńęo! Nu-į ńimică! Numa-zîče-, lasă că įo vigăzăsc!
Iară įeşă afară, spuńe cătă mărjaųa, da încă strajńic į-o spun şi facă maį potrivit: Aşę curťe 

şi să facă pă coliba lor cu ńişťe torųmburį, apoį puťeţį viďę cîtu-į dă mare, cu aur îį suflaťe 
acolo, aşę dă nu sę pŏaťe uįta fata-mpăratuluį cătă įę! Ńičį împăratu!

Ş-atunč o vińit oųtăų, domnule-n lume. Cînd s-o suįit bătrînu ďimińęata şi įel ŏavut bęchęčę 
faįnă şi topančį, da a-mpăratuluį nu įera ńimică p-îngă a bătrînuluį! P-îngă čiįę cum o fost. 
Ş-apoį să duče cu ŏaųtăų: Fîc! Ş-o fost la-mpăratu. Cînd îl vęďe colo-mpăratu că să scobŏară: 
Tulaį, dŏamńe, mă! S-apoį moşu trabă, da ista-į tînăr şi şťimat şi-į tras în rînd, aista numa 
m-o păcăli pă mińe! D-apoį aista-į aista-i mare domn! Da să uįta-ncolo aşę cum ńe uįtăm noį 
d-acolo după hotar cătă bęsęrică, aşę viďę torumburile acolo la Pohon. Pi, strălučęų acolo, mă! 
Dă nu să puťę uįta cătă įęle! Aista-į dă mińe, s-o călit împăratu, o sămălit.(…) 

Pohon atât de mult l-a rugat, încât bătrânul a plecat la împărat, ca s-o ceară 
pentru Pohon pe frumoasa prinţesă.

– Bună ziua, Înălţate Împărate!
– Bună ziua. Cum de-aţi venit?, l-a întrebat împăratul.
– Eu am venit, Înălţate Împărate, s-o peţesc pe prinţesa cea frumoasă pentru 

feciorul meu.
– Ei, moşule, bine ai venit! Dar să ştii că eu vreau să văd feciorul. Iar dacă el vrea 

să cucerească inima fiicei mele, atunci trebuie să se supună unor probe grele. Vezi 
dealurile cu pădurile? Ele îmbrăţişează cerul! Până mâine, în zori de zi, să fie tăiaţi 
toţi copacii! Butucii să fie puşi într-o parte, crengile tăiate într-alta, iar lemne să 
fie puse grămadă! Să sădească vie, iar strufurii să se coacă, ca să stoarcă din ei vin 
dulce, ca şi în vremea lui Noe!

Bătrânul s-a înfricoşat şi a crezut că i-a venit capătul, fiindcă ceea ce îi cerea 
împăratul să facă până în a doua zi la ora opt, nu se putea face. Moşul, necăjit şi 
întristat, s-a dus acasă şi a zis:

– Noa, Pohone, fiule, ţi-am spus eu ţie că acum mi-a venit vremea, fiindcă împă-
ratul aşa lucruri cere, care nu se pot face.

Îi spune apoi ce-ar fi de făcut, până în cealaltă zi la ora opt, ca să dovedească că 
este vrednic de prinţesa aleasă.

– O, taică, nu te necăji, fiindcă asta nu-s nimic!
– O, bată-te focul tău, fiul meu, că smintit eşti! Cum nu-s nimic?
– Te rog, nu te tulbura, fiindcă până mâine-n zori, când se va scula împăratul, 

toate vor fi făcute!
Moşul tremura însă de frică, de mânia împăratului. Dar Pohon iese afară, ţine 

mărgeaua în mâna stângă, cu dreapta îşi face cruce de teri ori şi priveşte spre cer 
zicând:

– Până mâine la ora opt să se taie pădurile, să se aleagă lemnele la o parte, crengile 
la alta, butucii altundeva! Să se sădească vie, iar strugurii să se coacă, să se culeagă 
şi să se scoată din ei vin dulce şi gustos, ca împăratul să fie voios!

A doua zi, la ora opt, când se sculă împăratul, toate-toate cererile erau împlinite 
după voinţa lui. Se miră mult împăratul, precum şi moşul, fiindcă nu ştiau nimic 
despre secretul feciorului. Bătrânul, bucuros, voios, se duce la împărat şi-l întreabă:

– Acum, Înălţate Împărate, ce mai ziceţi?
– Ei, bine, bine! Numai că vreau să mă conving că nu mă păcăliţi. 
Moşul, săracul, iarăşi se sperie, căci el crezuse că s-a făcut tocmeala.
– Vreau să fiu sigur dacă fiul tău Pohon e vrednic, ori nu?, zise împăratul. Atunci, 

până mâine la ora opt, marea să fie umplută cu pământ, iar acolo să crească iarbă 
de mătase, împletită-n trei şi-n şase! Apoi iarba să fie cosită, uscată, în căpiţe aran-
jată! Iar căpiţele să se ridice până la cerul cu stele!

Auzind aceste porunci, bătânul tremură şi o luă spre casă:
– Oo, Doamne, fătul-meu, ţi-am spus să nu-ţi faci treabă cu împăratul, fiindcă 

o să ne ia capul!
 – O, dragă, tată, nu te teme niciodată!
Iar când se înseră, Pohon ieşi afară, lua mărgeaua în mâna stângă, îşi făcu cruce 

cu cea dreaptă şi îşi exprimă marea-i dorinţă. Iar noaptea, săpătorii au lucrat cu 
multă sârguinţă, iarba creştea şi se înverzea, apoi s-a uscat, iar căpiţele s-au ridicat 
până la cerul cu stele.

A doua zi, bătrânul merse şi văzu căpiţele bine aranjate, aşa cum şi micherechenii 
le făceau. Apoi, bătrânul s-a dus la împărat şi l-a întrebat:

– Ce ziceţi, Prea Măria Voastră? Vedeţi căpiţele? Ziua ating soarele, iar noaptea 
stelele!

– Bine, bine moşule, dar asta nu-i nimic! Dacă fiul tău o vrea de nevastă pe a 
noastră prinţesă, trebuie să aibă casă frumoasă, mobile, servitoare şi multe altele. 
Apoi ca să construiască un pod de aur, care să lege cerul cu pământul şi să se ridice 
de la noi până la voi!

Auzind această poruncă, bătrânul se înfricoşă, mormăind că acest lucru nu este 
cu putinţă! S-a dus acasă şi i-a 
spus lui Pohon ce trebuie să mai 
facă. Atunci Pohon a ieşit afa-
ră, a scos mărgeaua, şi-a făcut 
cruce de trei ori şi a zis:

– Mărgeauă, mărgeaua mea, 
/ Eu pe tine te-aş ruga. / Să-mi 
clădeşti tu mie, / Palat cu turlă 
aurie!

A doua zi, bătrânul s-a scu-
lat dis-de-dimineaţă, a ieşit din 
palat şi s-a urcat într-o căruţă 
luxoasă. Hainele îi străluceau 
de parcă el ar fi fost regele re-
gilor. Pohon era ca şi un crai, 
frumos îmbrăcat, cu cele mai de 
preţ însuşiri înzestrat. Iar când 
împăratul s-a trezit a văzut 
castelul cu turlele strălucitoare, 
a văzut căruţele luxoase şi l-a 
văzut şi pe Pohon şi pe moşul 
venind cu convoiul nupţial 
mare şi elegant, cum o peţesc pe 
prinţesă. Iar împăratul nu mai 
ştiu ce să zică, fiindcă Pohon 
toate poruncile i le-a împlinit.                                                                         

(continuare în nr. viitor)  
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Aradul se 
promovează prin 
gastronomie!

Succesul mare de care s-a bucurat evenimentul îi încurajează pe organizatori să perseve-
reze și să își stabilească obiective ambițioase la Circuitul Gastronomic Arădean!

La prima escală a Circuitului au participat și 19 cetățeni din comuna Bougnais,de lângă 
Nantes, din Franța. De asemenea, a fost prezent și consulul onorific al Spaniei, Jose Vinals, 
consilieri municipali din Timișoara, primari și consilieri județeni din Arad. 

Inițiativă pe cât de inedită, pe atât de interesantă a Consiliului Județean din Arad, care 
a decis ca anul acesta să promoveze localitățile județului în cadrul unui circuit gastronomic 
săptămânal. Acesta a început în data de 5 mai, în orașul Pecica, și este programat să dureze 
până în 15 decembrie, când episodul final se va consuma în comuna Săvârșin.

Participanții au vizitat și Muzeul Digital de la Ferma de Bivoli, obiectiv unic în zona de vest 
a României, realizat în cadrul unui proiect transfrontalier al orașelor Pecica și Morahalom. 
Muzeul prezintă specificul coacerii pâinii în cuptor, „pita de Pecica” fiind un brand național.

„Obiectivul Circuitului Gastronomic” nu este numai să familiarizăm arădenii cu bucătăria 
locală,ci să le prezentăm locurile frumoase ale județului, pe unde poate nu au mai trecut 
demult. Îmbinăm gastronomia cu cultura locului, cu istoria și tradițiile, pentru a oferi o 
experiență cât mai completă și mai plăcută”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Prima escală a Circuitului Gastronomic Arădean a avut loc în orașul Pecica, acolo unde 
turiștii au luat contact cu cultura locală și viața cotidiană a localnicilor. A fost vizitată piața 
de produse tradiționale, biserica romano-catolică, turiștilor li s-a vorbit despre istoria 
Pecicăi și a Aradului. 
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La revedere, şcoală 
dragă!

Sub acest generic, sâmbătă, 5 mai, la Centrul Cul-
tural Românesc din Giula a avut loc serbarea de bun 
rămas a elevilor absolvenți ai Liceului „N. Bălcescu”. 
Îmbrăcată în haină de sărbătoare, clădirea ce adăpos-
tește atât instituția școlară cât şi centrul cultural a 
primit oaspeții sosiți în număr mare, dornici să par-
ticipe la acest moment emoționant din viața celor 48 
de tineri care au urcat pe scenă, conduși de doamnele 
diriginte: Vera Cser şi Silvia Cséffán. 

Programul a început cu discursul doamnei director 
dr. Maria Gurzău Czeglédi care spunea că serbarea 
de bun rămas este un ritual al absolvenților atunci 
când se îndreaptă spre „marea vieții”. În acest context 
strălucește imensa bucurie şi divina putere. Pașii lor 
ezită în fața nenumăratelor cărări care le sunt des-
chise, însă ei trebuie să le aleagă cu înțelepciune şi 
responsabilitate.

„…Există şi un drum fără sfârșit, plin cu ispite, 
care va spune că totul este liber. Trăiește momentul 
așa cum ţi-l dorești, fii puternic, iubește-te pe tine 
însuți, trăiește plăcerile. Însă, apare lângă el un altul, 
mai îngust dar mai semnificativ care te îndeamnă la 
disciplină, cumpătare, înțelepciune, luptă, rezisten-
ță, iubire. Nu pierde nicio zi din viață! Trezește-te 
în fiecare dimineață cu forțe noi, cu noi impulsuri. 
Încearcă să îți construiești viața din virtuți, pentru 
că cel care iubește bunătatea iubește dragostea. Fii în 
fiecare zi mai bun, mai înțelept, mai iertător! Învaţă 
să beneficiezi din plin de ceilalți, pentru a da ce-i 
mai bun din tine. Învață, dragă elev, să muncești, 
zâmbește și caută calea cea bună, sursa fericirii, iar 
dacă o găsești, împărtășește-o cu ceilalți. Fii, până la 
sfârșitul zilelor tale, om nobil!”– a spus în încheierea 
discursului doamna director. 

Lacrimi, flori, mândrie, mulțumire!
Evenimentul a continuat cu momentul muzical-liric 

pus în scenă de tinerii absolvenți care au sensibilizat 
sufletele celor mai dragi ființe, mamele, dar şi a între-

gului auditoriu. Mulțumiri au fost aduse şi dragilor pro-
fesori, drept recunoștință pentru tot ceea ce a însemnat 
această perioadă de neuitat din viața lor, care constituie 
începutul formării din punct de vedere profesional și 
cultural. Eleva clasei a XI-a Misik Dóra, a interpretat 
melodia „Înalță-te pe aripi de vultur” (Szállj, szállj 
sólyom szárnyán) ca pe o alternativă a zborului tinerilor 
spre „marea vieţii”. Absolvenții au primit de la colegii 
lor mai mici trăistuțe şi flori, simbol al evenimentului. 

Momentul culminant l-a reprezentat decernarea pre-
miilor pentru cei mai buni dintre cei buni. Astfel, anul 
acesta Placheta Bălcescu s-a îndreptat către elevii Paksi 
Krisztofer şi Árgyelán Eszter. Placheta „Pro Discipulis” a 
fost acordată elevelor: Boka Angelika, Boka Beatrix, Boka 
Fruzsina şi Dobra Magdolna. Premiul inițiat de doamna 
profesor în pensie Iuliana Jurău Rád, pentru cea mai 
exemplară conduită, a fost oferit elevelor Ruzsa Ester şi 
Poeindan Denis. Premiul pentru „cel mai bun matemati-
cian” a fost adjudecat de trei eleve: Révész Petra, Petrusán 
Anna şi Kelemen Katalin Klára. Juhász Kinga şi Péntek 
Vivien au primit premiul oferit de Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria. Mihucz Alíz a primit 
premiul Autoguvernării de Naţionalitate Română a Ju-
deţului Bichiş, iar Borszéki Viktória premiul acordat de 
Parohia Bisericii Sfâtna Parascheva din Giula. Lectorul 
universitar dr. habil. Florin Cioban, de la Universitatea 
ELTE, Secţia de Romanistică, a acordat premii pentru 
două tinere care vor studia în România, Juhász Kinga şi 
Mihucz Alíz. Autoguvernarea de Naţionalitate Română 
a Oraşului Giula a oferit trei premii elevilor care de-a 
lungul anilor au contribuit la păstrarea şi promovarea 
culturii române, a dansurilor populare strămoșești. 
Aceștia au fost: Paksi Krisztofer, Árgyelán Eszter şi Ré-
vész Petra. Paksi Krisztofer a primit şi premiul Uniunii 
Culturale a Românilor din Ungaria pentru activitatea 
depusă în cadrul echipei de teatru amator al şcolii. 

De la festivitatea de premiere nu a lipsit nici eva-
luarea muncii cadrelor didactice. Pentru dragostea şi 
devotamentul lor Autoguvernarea pe Ţară a Românilor 
din Ungaria, susţinătorul instituţiei de învăţământ a 
premiat activitatea celor două diriginte: Vera Cser şi 
Silvia Cséffán. 

În acest an școlar, în cele două clase a XII-a ale Liceului 
Românesc, au învățat în total un număr de 48 de elevi.

Au ținut să onoreze cu prezența numeroși oficiali 
printre care amintim: PS Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, Tiberiu Juhász, preșe-
dintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, 
consulii generali Daniel Banu şi Florin Vasiloni, doamna 
rector al Universității Aurel Vlaicu din Arad, prof. univ. 
dr. Ramona Lile, doamnele decan Mariana Nagy şi Alina 
Ionescu, Gheorghe Kozma, șeful de Oficiu AŢRU, Petru 
Tolnai, vicepreședintele Consiliului Județean, Anamaria 
Brad Sarca, referent cu învățământul de naționalitate 
din cadrul POK, pr. Teodor Mark, vicepreședintele Au-
toguvernării de Naționalitate Română a Județului Bichiş, 
pr. dr. Petru Puşcaş, precum şi președintele Fundației 
Pax din Timișoara, dr. Petru Ştefea, reprezentanți ai 
mass-media scrise şi audio-vizuale.                          Delia

Placheta Bălcescu

Premiul AŢRU

Clasa a XII-a B

Clasa a XII-a A

Premiul ANRJB şi Sf. Cuv. Parascheva

Prof. Silvia Cséffán şi prof. Vera Cser

Premiul prof. Iuliana Jurău Rád

„Cel mai bun matematician”

Serenadă

Placheta Pro Discipulis


