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Români şi românce 
care au schimbat 
lumea 

Î
n Anul Centenar ne gân-
dim cu recunoștință la 
românii care au schimbat 
în bine percepția despre 

națiunea noastră și au contribuit 
la bunul renume al românilor în 
lume. 

Cinci români au strălucit la Pa-
ris: Ionescu, Cioran, Eliade, Brân-
cuşi, Enescu. Încă de la jumătatea 
secolului al XIX-lea, tinerii români 
plecau la Paris ca să uimească elite-
le din „Oraşul Luminilor”. Tradiţia 
a continuat şi în prima parte a 
secolului XX şi o nouă pleiadă de 
personaje uimitoare cu rădăcini 
valahe, moldave şi transilvane au 
luat cu asalt capitala Franţei. Între 
ei, titanul teatrului absurd – Eugen 
Ionescu (a cărui mamă era ea însăşi 
franţuzoaică), filosoful „Silogisme-
lor amărăciunii” – Emil Cioran (cel 
care a copilărit la Coasta Boacii 
ajungând să fie considerat cel mai 
mare stilist al limbii franceze mo-
derne), marele istoric al religiilor 
Mircea Eliade (care a revenit anual 
de la Chicago, pentru vacanţe, la 
Parisul atât de iubit din tinereţe), 
sculptorul de geniu al Păsării Mă-
iestre – Constantin Brâncuşi (al 
cărui atelier se află acum, recon-
struit, în faţa Muzeului Beaubo-
urg) şi muzicianul fabulos George 
Enescu (compozitorul operei „Oe-
dip” şi cel mai mare violonist al 
timpului său)… Cu toţii au avut, 
însă, biografii controversate, cu 
ciudăţenii incredibile, slăbiciuni 
omeneşti mai mult sau mai puţin 
condamnabile şi, uneori, derapaje 
greu de explicat. 

Printre marii sportivi români 
care au concurat (şi) pentru alte 
ţări sunt actualul preşedinte al 
Federaţiei Române de Haltere şi 
vicepreşedinte al forului mondial 
Nicu Vlad, câştigător al aurului 
olimpic la Atlanta, în 1984, ac-
ceptă în 1991 să concureze vreme 
de patru ani pentru Australia. L-a 
durut enorm felul în care era privit, 
tocmai el, singurul român care a 
coborât la Budapesta de pe podiu-
mul de premiere, protestând astfel 
pentru că, în loc de „Deşteaptă-te, 
Române!”, se intona „Trei culori”, 
imnul vechi, în 1990, când luase 
medalia de aur la Campionatul 
Mondial.

Mai mulţi fotbalişti născuţi şi 
consacraţi în România, de la in-
terbelicul Iuliu Bodola la contem-
poranul Vasile Miriuţă, au jucat şi 
au marcat goluri (şi) pentru echipa 
naţională a Ungariei…

În numerele viitoare vom reveni 
cu alte personalități românești 
care ne determină să ne simțim 
mândri de naționalitatea noastră!

Semper sit in flores!

Duminică, 13 mai, Primăria Giula, a organizat în centrul oraşului un Festival al florilor, la care au 
fost invitaţi să participe florari din judeţ. Cei care au vizitat expoziția cu vânzare au putut fi părtași 
la o adevărată feerie de culori şi aranjamente florale, care au încântat privirea.
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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 dotări 
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.

CRITERII DE ADMITERE
Admiterea 2018 se face luând în considerare media de la examenul de bacala-

ureat pentru domeniile şi programele de studii de licenţă ale tuturor facultăţilor 
conform regulamentului propriu de admitere (pentru Facultatea de Sport, De-
sign, Teologie, Ştiinţe Exacte şi Ştiinţele Educaţiei se vor susţine probe specifice 
domeniului).

vezi: http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2018
Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a 

mediei şi potrivit opțiunilor candidaţilor.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
– Cerere tip (se primeşte la înscriere);
– Diplomă de bacalaureat (în original) sau diplomă echivalentă cu aceasta *;
– Foaie matricolă/supliment diplomă (copie + original);
– Certificat de naştere (copie + original);
– Certificat de căsătorie (copie + original);
– Copie carte de identitate;
– Adeverinţă medicală;
– Două fotografii color tip buletin;
– Dosar plic.
*În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă universitate 

(facultate), în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copia lega-
lizată, precum şi copia legitimaţiei în înscriere la concurs la prima universitate 
(facultate), care se autentifică după original de către comisia de admitere.

CONFORMAREA LOCULUI
În termen de 3 trei zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi 

admişi sunt obligați să îşi confirme locul după cum urmează:
a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacala-

ureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) 
şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria universităţii.

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 
de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu conformarea locului se vor semna şi contractele de studii. 
Programe de studii universitare de licenţă / învăţământ cu frecvenţă
Inginerie; Teologie Ortodoxă; Ştiinţe Economice; Inginerie Alimentară, Tu-

rism şi Protecţia Mediului; Ştiinţe Exacte; Ştiinţe Umaniste şi Sociale; Ştiinţe 
ale Educației, Psihologie şi Asistenţă Socială; Educaţie Fizică şi Sport; Design; 

Pentru mai multe informaţii cu privire la specializările din cadrul domeniului 
de licenţă accesați site-ul:  http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2018

Domeniu de master
Inginerie; Teologie Ortodoxă; Ştiinţe Economice; Inginerie Alimentară, Tu-

rism şi Protecţia Mediului; Ştiinţe Exacte; Ştiinţe Umaniste şi Sociale; Ştiinţe 
ale Educației, Psihologie şi Asistenţă Socială; Educaţie Fizică şi Sport; Design.

Informaţii referitoare la denumirea programelor de studii de master aflați 
accesând site-ul: http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2018

Studii Universitare de Doctorat
Domeniul Filologiei; Domeniul Teologiei (Teologie dogmatică, Drept Bise-

ricesc, Teologie morală). Studii de 3 ani. 
Studenților le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
– posibilitatea obținerii unor burse de merit, de studiu şi sociale atât pentru 

studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă; bursele acoperă toate cheltu-
ielile de şcolarizare; 

– posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în 
proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind 
mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, 
Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);

– reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive; 
– cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină; 
– tabere studenţeşti gratuite;
– ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de liga studenţilor 

din UAV.

v Vineri, 18 mai, cu începere de la ora 17, la Bătania, va avea 
loc ședința Alianței Românilor din Ungaria. Președintele Traian 
Cresta va face o dare de seamă a activităţii pe anul 2017.

v Luni, 21 mai, TVR Cluj va transmite în direct de la cate-
drala Ortodoxă din Giula Sfânta Liturghie celebrată cu ocazia 
sărbătorii Sfinților Împărați Constantin şi Elena. 

De la ora 15, pe scena amplasată pe lacul de lângă Cetate, va 
avea loc un spectacol folcloric susţinut de Ansamblul „Dorul 
Transilvaniei”.   

v Miercuri, 23 mai, cu începere de la ora 18, în sala Uniu-
nii Culturale a Românilor din Ungaria, Consulatul General al 
României la Giula şi Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad vor 
organiza manifestarea „Ziua Europei la Giula”.

v Comisia pentru Cultură şi Tineret a Adunării Generale îşi va 
ţine ședința, în deplasare, la Medgyesegyháza, miercuri, 23 mai.

v  Joi, 24 mai, cu începere de la ora 13.30, la sediul Oficiului 
AŢRU, se va ţine ședința ordinară a Adunării Generale a AŢRU.  

v Vineri, 25 mai, pe terenul de sport al Şcolii Generale 
„Lorántffy Zsuzsanna” se va desfășură întrecerea sportivă „Cupa 
Prieteniei”. Evenimentul este organizat de Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria în colaborare cu Autoguvernarea 
de Naţionalitate Română din Pocei şi Şcoala Generală. 

Sunt așteptați să participe elevi de la școlile generale bilingve 
de naționalitate, școlile unde limba română se predă ca obiect 
de studiu şi școlile din localitățile unde există autoguvernări de 
naționalitate română.
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Tradițiile strămoşeşti sunt 
comori ce nu trebuie uitate 
sau neglijate dar nici înlocuite 
cu alte rânduieli ale altor ţări. 
Acestea sunt ale noastre! Ne de-
finesc şi tot prin acestea suntem 
diferiți de alţii. Tocmai datorită 
acestor tradiţii şi obiceiuri sun-
tem speciali şi deosebiți în ochii 
altor popoare. 

Mica noastră comunitate 
din Ungaria a avut un trecut 
zbuciumat, dar în ciuda acestui 
fapt nu s-a abătut de la ceea ce 
înseamnă tradiţie, obiceiuri, 
grai, dragoste faţă de strămoşi. 
În această idee organizaţiile ro-
mânești din Ungaria contribuie 
la susținerea comunității pentru 
a întări şi pe viitor apartenența 
la neam. 

Aşa se face că, în şedinţă din 
data de 26 aprilie a Autoguver-
nării de Naţionalitate Română 
a Oraşului  Giula, pe ordinea de 
zi s-a aflat şi proiectul „promo-
varea tradițiilor pentru tinerele 
vlăstare”. Acest program a fost 
iniţiat în urmă cu doi ani şi con-
tribuie la îmbogățirea cunoștin-
țelor elevilor despre cultura şi 
civilizația românească. 

Pentru început au fost co-
optați în acest program elevii 
Liceului „N. Bălcescu”, iar anul 
acesta şi elevii şcolii gimnaziale. 
Acest program a cuprins vizita 
la Casa Muzeu din Chitighaz, 
singurul edificiu de acest gen 
din judeţul Bichiş. Tinerii au 
fost primiți de doamna Maria 
Sarca Zombai, care le-a pre-
zentat expoziția permanentă 
aflată în casa cu specific popular 
local, aflată pe strada Kossuth, 
la numărul 68. Construcția re-

Zestrea 
strămoșească 
– program 
pentru elevii 
școlii românești 
giulane

prezintă modul de viaţă a unei 
familii românești din Chitighaz 
şi a fost zidită în a doua jumătate 
a secolului XX. Materialul de 
construcţie folosit a fost unul 
tradiţional, la fel ca şi al celor-
lalte case aflate în vecinătate, 
adică din pământ bătut, acope-
rită cu trestie. Uşile şi ferestrele 
sunt originale, ulterior clădirea 
îmbogățindu-se cu alte două 
încăperi. Ultimii proprietari ai 
acestei case au fost soţii Nicula, 
care mai aveau în administrare 
şi o avere de 30 de iugăre mici, 
pământ arabil aflat în zona din-
spre oraşul Aletea. În prezent 
imobilul se află în proprietatea 
Autoguvernării pe Ţară a Româ-
nilor din Ungaria şi administra-
rea Centrului de Documentare 
şi Informare al AŢRU. Fiecare 
proprietar şi-a lăsat amprenta 
asupra unor aspecte actuale din 
configurația clădirii.  Desigur, 
în această perioadă au inter-
venit modificări şi cu privire 
la mobilierul din „casa curată” 
(casa ce mare, casa ce dânainte). 
Mobilierul existent a aparținut 
casei dintotdeauna,  piese foarte 
însemnate fiind dulapul cu două 
uşi (şifon) şi comoda (dulafu cu 
fioace). Goştii (oaspeții) erau 
primiți în această cameră, aici 
era locul în care se petrecea „de 
sărbătoare”, femeile îşi aduceau 
pe lume „pruncii” şi tot de aici, 
erau conduşi „pe ultimul drum” 
cei ai casei. În această cameră 
erau ţinute cele mai valoroase 
obiecte ale familiei şi zestrea 
miresei. Bunăstarea locatarilor 
era oglindită şi în modul în care 
erau lucrate așternuturile patu-
lui. Pozele de familie așezate pe 

pereţi precum şi icoanele între-
gesc tabloul unui mod de viaţă 
tradiţional, caracteristic. 

Clădirea mai cuprinde şi ca-
mera din spate care avea un 
rol important în prepararea 
mâncării, coptul pâinii, precum 
şi efectuarea unor activităţi 
cotidiene. Cămara avea un rol 
de depozit unde erau așezate 
bucatele pentru hrană. 

Tinerii au fost interesați de 
obiectele expuse, punând între-
bări în legătură cu utilitatea lor, 
având ocazia să vadă pe viu ceea 
ce au învăţat la orele de cultură 
şi civilizaţie românească. 

La Aletea, au fost oaspeții 
comunității de aici fiind primiți 
de Gheorghe Bágy, președintele 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română locală, care i-a introdus 
în istoria localităţii.

Itinerarul a continuat la Mu-
zeul Episcopiei Ortodoxe din 
Giula, elevii cunoscând o serie 
de obiecte şi manuscrise bise-
ricești. 

Profesorul Mihai Cserháti 
şi totodată preşedinte al auto-
guvernării, în vizitele realizate 
a prezentat elevilor informaţii 
interesante şi folositoare care se 
găsesc consemnate şi în manu-
alele școlare de profil.

Transportul elevilor a fost 
asigurat de Autoguvernarea de 
Naţionalitate Română a Oraşu-
lui Giula.

Acest proiect contribuie la 
păstrare şi promovarea valo-
rilor strămoșești, transmițând 
tinerilor informaţii despre tre-
cutul comunității românești din 
Ungaria.

C.D.P
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O sută de ani în 
slujba de închinare

Cuvântul vieţii
 

„Lăudaţi pe Domnul!… Lăudaţi-L 
cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu 
alăuta şi harfa!” 

Psalmul 150:1,3

În anul 2018 aniversăm în-
fiinţarea fanfarei bisericii bap-
tiste din Chitighaz. Cu o sută 
de ani în urmă, în anul 1918, 
credincioşii evlavioşi, s-au or-
ganizat şi au format o fanfară, 
pentru a lăuda pe Dumnezeu. 
Azi ne amintim de lucrarea lor 
de pionierat pe baza cuvântului 
Domnului. „Adu-ţi aminte de 
tot drumul pe care te-a călău-
zit Domnul, Dumnezeul tău…” 
Deuteronom 8:2.

În amintirea noastră, când 
gândul nostru se îndreaptă spre 
trecut, primul lucru trebuie să 
fie mulţumirea. Gândindu-ne 
la timpul parcurs, la cei 100 de 
ani, şi la toate evenimentele pe 
care, în parte, le-am trăit, senti-
mentul dominant trebuie să fie 
mulţumirea şi lauda adusă lui 
Dumnezeu, care a condus şi a 
ocrotit poporul Său, de-a lungul 
secolului.

Aniversarea e ocazia când, 
din nou, ne amintim de bine-
cuvântările Domnului, căci 
suntem îndemnaţi prin psalmi 
să nu uităm nici una din bine-
facerile Lui. „Binecuvântează, 
suflete, pe Domnul şi nu uita 
nici una din binefacerile Lui!” 
Psalmul 103:2. Poporul Israel 
a primit ca poruncă din partea 
Domnului să menţină şi să 
facă de cunoscut generaţiilor 
următoare lucrările minunate, 
pe care le-a făcut Domnul în 
viaţa poporului. Pentru men-
ţionarea acestora, oamenii lui 
Dumnezeu, de multe ori, au 
ridicat pietre de amintire pe 
locul izbăvirii sau întâlnirii lor 
cu Dumnezeu. Aceste pietre de 
amintire au slujit drept altar 
Domnului.

Avraam ajungând în Canaan, 
unde Domnul din nou i s-a ară-
tat, la Sihem, a zidit un altar pe 
locul acela. Tot astfel Iacov a pus 
ca stâlp de amintire piatra pe 
care se culcase la Betel şi a tur-
nat ulei pe ea. Iosua, după tre-
cerea Iordanului, a ridicat pietre 
de amintire pentru generaţiile 
următoare. Iosua 4:8. Samuel, 
după învingerea filistenilor, a 
luat o piatră, pe care a pus-o de 
amintire între Miţpa şi Şen şi 
i-a pus numele Eben-Ezer, căci 
a zis: „Până aici Domnul ne-a 
ajutat.” I Samuel 7:12. 

Aniversarea noastră să fie o 
piatră de amintire, unde luăm în 
seamă binecuvântările Domnu-
lui din trecut, şi un altar, pe care 
aducem jertfa noastră de laudă 
şi mulţumire pentru harul Său 
ocrotitor. Să-I fim mulţumitori 
pentru credincioşia Sa.

În al doilea rând, ne amintim 
cu recunoştinţă de înaintașii 
noştri, pentru care tot lui Dum-
nezeu îi mulţumim. Ei sunt acei 

eroi ai credinţei, care în ciuda 
multor greutăţi, prin multe pe-
ripeţii, au ţinut înalt şi au dus 
înainte steagul Evangheliei şi a 
laudei lui Dumnezeu. Ne amin-
tim cu mulţumire de pionierii 
fanfarei pe aceste meleaguri, 
de ei de toţi, cu nume şi fără 
nume, de ei de care lumea nu 
era vrednică. Evrei 11:38.

Să-i f im mulţumitori lui 
Dumnezeu pentru înaintaşii 
noştri.

Aniversarea, însă nu se poate 
mărgini la amintiri plăcute din 
trecut. Ar deveni o nostalgie. E 
foarte important pentru creş-
tini, cum se gândesc la trecut. 
Israeliţii, ieşiţi din Egipt şi călă-
torind spre Canaan, s-au gândit 
cu nostalgie la oalele lor cu car-
ne din Egipt, şi au dorit înapoi 
la ele. Exodul 16:3 Amintirile 
din trecut, sunt o mărturie cum 
Dumnezeu lucrează în viaţa po-
porului Său. El, care în trecut a 
lucrat în mod minunat şi a dat 
izbândă servilor Săi, este acelaşi 
şi azi. Mâna lui nu s-a scurtat. 
„…Este mâna Mea prea scurtă 
ca să răscumpere? Sau n-am Eu 
destulă putere ca să izbăvesc?…” 
Isaia 50:2.

Menirea noastră în prezent
Amintirile din trecut scot în 

evidenţă răspunderea noastră, 
acelor care azi trăim şi servim 
Domnului. Avem datorinţa, de-
finiată de cuvântul lui Dumne-
zeu, să umblăm pe urmele îna-
intaşilor noştri. Apostolul Pavel 
spune: „Călcaţi pe urmele mele, 
întrucât şi eu calc pe urmele lui 
Cristos.” I Corinteni 11:1. Lucrul 
crucial şi răspunderea noastră 
nespus de mare, este păzirea 
curată a credinţei şi a închinării 
lui Dumnezeu. Apostolul Pavel 
ne îndeamnă: „…După cum aţi 
primit pe Cristos Isus, Domnul, 
aşa să şi umblaţi în El.” Coloseni 
2:6.

Ispita şi pericolul veacului 
nostru e rătăcirea spirituală. 
Învăţăturile false, rătăcirile 
spirituale înf loresc în zilele 
noastre. Ele suprapun toate do-
meniile vieţii creştine. Apar în 
toate formele, chiar şi în feluri 
neînchipuite până acum. De la 
cântare şi închinare, de la trăire 
şi vieţuire, până la învăţături 
false, sunt prezente toate rătă-
cirile în zilele noastre. Menirea 
noastră e să rămânem în învă-
ţătura Evangheliei. Aceasta nu 
înseamnă să fim conservativi, 
rămaşi în urmă în inteligen-
ţă, să ne alipim de tradiţii, de 
obiceiuri omeneşti, chiar dacă 
acestea apar în condiţii reli-
gioase. Nu înseamnă nici mai 
mult, nici mai puţin, decât să ne 
alipim de Evanghelie, de Biblie, 
Cartea Sfântă şi numai de ea. 

Să păstrăm orice tradiţie ce se 
bazează pe Sfânta Scriptură şi să 
lepădăm orice obicei sau învăţă-
tură, fie ea veche sau modernă, 
care n-are suport biblic.

Aniversarea mai conţine o 
idee.

Când ne gândim la trecut, 
când vorbim despre prezent, 
gândul nostru o ia înainte spre 
viitor. Ne minunăm de lucrarea 
Domnului din trecut, suntem 
mulţumitori şi pentru prezent, 
dar de multe ori, privim cu în-
grijorare spre viitor. Împreună 
noi încă n-am ajuns la ţintă. 
Suntem în drum, spre premiul 
alergării noastre, călătorim în 
timp, nu în spaţiu, dar asemenea 
poporului Israel, spre Canaan.

În călătoria noastră spre cer, 
ce avem de făcut? Apostolul Pa-
vel spune: „…Fac un singur lu-
cru: uitând ce este în urma mea 
şi aruncându-mă spre ce este 
înainte, alerg spre ţintă pentru 
premiul chemării cereşti a lui 
Dumnezeu, în Cristos Isus.” 
Filipeni 3:13–14.  Aceasta e 
datorinţa noastră faţă de viitor.

În plecarea şi călătoria noas-
tră spre viitor să nu ne angajăm 
singuri. Moise astfel s-a expri-
mat la plecarea spre Canaan: 
„…Dacă nu mergi Tu Însuţi cu 
noi, nu ne lăsa să plecăm de 
aici.” Exodul 33:15. Domnul, în 
ciuda neascultării poporului, i-a 
promis lui Moise: „…Voi merge 
Eu Însumi cu tine şi î-ţi voi da 
odihnă.” Exodul 33:14.

Această promisiune ne sună 
şi nouă. Promisiunea Tatălui 
ceresc s-a repetat şi s-a înnoit 
de multe ori. Mântuitorul nos-
tru, înainte de înălţarea la cer, 
a întărit această promisiune 
spunând: „…Şi iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului.” Matei 28:20.

Promisiunile lui Dumnezeu, 
sunt baza credinţei şi nădejdei 
noastre. Astfel cu încredere 
privim spre viitor, ştiind că acel 
Dumnezeu, care a lucrat în tre-
cut şi a dat biruinţă înaintaşilor 
noştri, poate şi vrea să fie alături 
de noi, zi cu zi pentru viitor, să 
ne ocrotească mereu.

Avem încrederea apostolului 
Pavel, care astfel s-a exprimat: 
„Sunt încredinţat că Acela care 
a început în voi această bună 
lucrare, o va isprăvi până în ziua 
lui Isus Cristos.” Filipeni 1:6.

Poporul Domnului are meni-
rea în aceasta lume, să laude nu-
mele lui Dumnezeu, prin toate 
mijloacele de laudă. Psalmistul 
spune: „…Oamenilor fără pri-
hană le şade bine cântarea de 
laudă. Lăudaţi pe Domnul cu 
harfa, lăudaţi-L cu alăuta cu 
zece coarde. Cântaţi-I o cântare 
nouă! Faceţi să răsune coardele 
şi glasurile voastre!” Psalmul 
33:1–3. În bisericile baptiste, 
cântarea şi muzica au rol impor-
tant la serviciile de închinare, 
cât şi-n viaţa particulară a cre-
dincioşilor. Corul şi fanfara s-au 
înfiinţat o dată cu dezvoltarea 
bisericilor.

Serviciul trâmbiţei este rân-
duit de Dumnezeu chiar prin 
Lege. „Domnul i-a vorbit lui 
Moise şi a zis: Fă-ţi două trâm-
biţe de argint. Să le faci de argint 
bătut. Ele să-ţi slujească pentru 
chemarea adunării şi pentru 
pornirea taberelor. Când se va 

suna cu ele, toată adunarea să se 
strângă la tine, la uşa Cortului 
Întâlnirii.” Numeri 10:1–3.

Trâmbiţa slujeşte pentru che-
marea adunării la ascultarea 
cuvântului lui Dumnezeu. Când 
Domnul a dat Legea, pe mun-
tele Sinai, poporul s-a adunat 
la sunetul trâmbiţei. Aceasta a 
fost prima trâmbiţă. „…Când 
va suna trâmbiţa, ei vor înainta 
spre munte.” Exodul 19:13.

Trâmbiţa anunţă prezenţa lui 
Dumnezeu. „A treia zi diminea-
ţa, au fost tunete, fulgere şi un 
nor gros pe munte, trâmbiţa ră-
suna cu putere şi tot poporul din 
tabără a fost apucat de spaimă.” 
Exodul 19:16.

Trâmbiţa anunţă că Dum-
nezeu vorbeşte poporului Său. 
„Trâmbiţa răsuna tot mai puter-
nic. Moise vorbea şi Dumnezeu 
îi răspundea cu glas tare.” Exo-
dul 19:19.

Legea a fost dată în mijlocul 
sunetului trâmbiţei. Trâmbiţa 
anunţa un mesaj divin pentru 
omenire. „Tot poporul auzea 
tunetele şi sunetul trâmbiţei şi 
vedea flăcările muntelui, care 
fumega…” Exodul 20:18.

A suna din trâmbiţă a fost o 
slujbă preoţească. „Din trâmbiţe 
să sune fiii lui Aaron, preoţii. 
Aceasta să fie o lege veșnică pen-
tru voi şi pentru urmaşii voştri.” 
Numeri 10:8.

Preoţii au îndeplinit această 
slujbă în orice împrejurări. La 
zidirea templului, „Când au pus 
lucrătorii temeliile Templului 
Domnului, i-au aşezat pe preoţi 
în veşminte, cu trâmbiţe, şi pe 
leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, 
ca să-L laude pe Domnul…” 
Ezra 3:10.

„La sfinţirea zidurilor Ieru-
salimului au chemat leviţii din 
toate locurile… şi i-au adus la 
Ierusalim, ca să prăznuiască 
sfinţirea şi sărbătoarea cu laude 
şi cântări, în sunet de chimva-
le, alăute şi harfe… unii din fiii 
preoţilor cu trâmbiţe…” Neemia 
12:27, 35.

Preoţii au fost prezenţi cu 
trâmbiţele şi la luptă. În lupta 
cu madianiţii „Moise a trimis 
la oaste… pe fiul preotului Elea-
zar, Fineas, care ducea uneltele 
sfinte şi trâmbiţele răsunătoare.” 
Numeri 31:6.

La intrarea în Canaan, popo-
rul a înconjurat cetatea Ierihon, 
iar preoţii sunau din trâmbiţe. 
„…Şapte preoţi să poarte  înain-
tea chivotului şapte trâmbiţe de 
corn de berbec. În ziua a şaptea, 
să înconjuraţi cetatea de şapte 
ori şi preoţii să sune din trâm-
biţe.” Iosua 6:4

Pe timpul împăratului David, 
când au dus chivotul Domnului 
la Ierusalim: „…Preoţii sunau 
din trâmbiţe înaintea chivo-
tului lui Dumnezeu…” I Cro-
nici 15:24.  Psalmistul spune: 
„Dumnezeu Se suie în mijlocul 
strigătelor de biruinţă, Domnul 
înaintează în sunetul trâmbiţei.” 
Psalmul 47:5.

Trâmbiţa este semnul biru-
inţei.

La cucerirea Ierihonului „Po-
porul a scos strigăte şi preoţii 
au sunat din trâmbiţe. Când a 
auzit poporul sunetul trâmbiţei, 
a strigat tare şi zidul s-a prăbu-
şit…” Iosua 6:20.

Sunetul trâmbiţei a fost un 

semn de încredere cu ocazia 
războaielor. „Iată că Dumnezeu 
şi preoţii Lui sunt cu noi, în 
fruntea noastră şi avem şi trâm-
biţele răsunătoare ca să sunăm 
din ele împotriva voastră… Au 
strigat către Domnul şi preoţii 
au sunat din trâmbiţe.” II Cro-
nici 13:12,14.

Sunetul trâmbiţei a fost un 
semn de alarmă. Primejdia şi 
ameninţarea a fost anunţată cu 
trâmbiţa. „Daţi de ştire în Iuda, 
vestiţi la Ierusalim şi spuneţi: 
Sunaţi din trâmbiţă în ţară! 
Strigaţi în gura mare şi ziceţi: 
Strângeţi-vă şi haide în cetăţile 
întărite!” Ieremia 4:5.

Pornirea la război era la sune-
tul trâmbiţei. „Când veţi merge 
la război, în ţara voastră, împo-
triva vrăjmaşului care va lupta 
împotriva voastră, să sunaţi cu 
vâlvă din trâmbiţă şi Domnul 
Dumnezeul vostru, Îşi va aduce 
aminte de voi şi veţi fi izbăviţi de 
vrăjmaşii voştri.” Numeri 10:9.

Sărbătorile erau anunţate tot 
cu sunetul trâmbiţei. „Sunaţi 
din trâmbiţă la luna nouă, la 
luna plină, în ziua sărbătorii 
noastre!” Psalmul 8l:3

La anul nou: „Vorbeşte copii-
lor lui Israel şi spune-le: În luna 
a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, 
şă aveţi o zi de odihnă, vestită cu 
sunet de trâmbiţe şi o adunare 
sfântă.” Leviticul 23:24.

În anul sabatic, anul de vese-
lie: „În a zecea zi a lunii a şap-
tea, să pui să sune cu trâmbiţa 
răsunătoare. În ziua ispăşirii, să 
sunaţi cu trâmbiţa în toată ţara 
voastră.” Leviticul 25:9.

La zilele de veselie: „În zilele 
voastre de bucurie, la sărbăto-
rile voastre şi la lunile noi ale 
voastre, să sunaţi din trâmbiţe, 
când vă veţi aduce arderile de 
tot şi jertfele de mulţumire şi ele 
vor face ca Dumnezeul vostru 
să-Şi aducă aminte de voi…” 
Numeri 10:10.

Ziua Domnului va fi anunţată 
cu sunetul trâmbiţei. „Sunaţi 
din trâmbiţă în Sion!…Căci vine 
Ziua Domnului, este aproape!” 
Ioel 2:1.

Chemarea la pocăinţă este 
prin sunetul trâmbiţei. „Sunaţi 
cu trâmbiţa în Sion. Vestiţi un 
post, chemaţi o adunare de săr-
bătoare!” Ioel 2:15.

Jertfele au fost închinate 
Domnului la sunetul trâmbiţei. 
„În luna a şaptea, în cea dintâi 
zi a lunii, să aveţi o adunare 
sfântă: atunci să nu faceţi nici 
o lucrare de slugă. Ziua aceasta 
să fie vestită între voi cu sunet 
de trâmbiţă. Să aduceţi ca ar-
dere de tot, de un miros plăcut 
Domnului…” Numeri 29:1–2. 
Sunetul trâmbiţei e semnul fe-
ricirii. „Ferice de poporul, care 
cunoaşte sunetul trâmbiţei…” 
Psalmul 89:15.

Venirea Domnului va fi anun-
ţată cu sunetul trâmbiţei.

„El va trimete îngerii Săi cu 
trâmbiţa răsunătoare şi îi vor 
aduna pe aleşii Lui din cele 
patru vânturi, de la o margine a 
cerurilor până la cealaltă.” Ma-
tei 24:31. „Căci Însuşi Domnul, 
cu un strigăt, cu glasul unui 
arhanghel şi cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu, Se va pogorî din 
cer…” I Tesaloniceni 4:16.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Societatea Maghiară de As-
tronautică sub egida „Joc şi 
sport în spaţiul cosmic” a orga-
nizat în anul şcolar 2017–2018 
un concurs de desen cu par-
ticiparea tuturor şcolilor din 
Ungaria, categoria de vârstă 
11–14 ani. 

Şi pentru că se spune, cosmo-
sul nu are hotare, nici imagina-
ţia şi creativitatea elevilor nu a 
avut limite, lucrările prezentate 
în cadrul acestei competiţii fiind 
excepţionale.

La acest concurs a fost repre-

„Joc și sport în 
spaţiul cosmic”

zentată şi Şcoala Românească 
„Lucian Magdu” din Bătania, 
desenele elevilor clasându-se 
printre cele mai reușite. Astfel, 
Tóth Rebeka, din clasa a VIII-a, 
s-a clasat pe locul al III-lea, 
eleva fiind pregătită de tânăra 
profesoară de desen Iuliana 
Stella Machhour.

Festivitatea de premiere a 
avut loc în data de 28 aprilie, 
la Budapesta, în cadrul progra-
mului organizat cu ocazia „Zilei 
exploratorilor”.

Corina 

Oficiul Pedagogic, Centrul de 
Pedagogie pentru Naționalități 
împreună cu Oficiul Comisa-
rului pentru Drepturile Omului 
au organizat, miercuri, 9 mai, 
manifestarea de înmânare a 
premiilor pentru cele mai bune 
tinere talente care au concurat la 
competițiile inițiate de OFI: con-
cursul de desen şi concursul on-
line de competențe lingvistice. 

Concursul de desen se află la a 
doua ediție. Anul acesta au parti-
cipat elevii de la școlile bilingve 
de naționalitate. S-a desfășurat 
pe patru categorii de vârstă şi a 
avut ca temă cultura şi civiliza-
ția de naționalitate. S-au înscris 

Concursuri 
naţionale 
de arte și 
competenţe 
lingvistice 
pentru elevii de 
naţionalitate

elevii de naționalitate bulgară, 
greacă, croată, poloneză, ger-
mană, rromă, română, sârbă, 
slovenă şi slovacă, prezentând 
peste 600 de lucrări. Un juriul de 
specialitate a punctat lucrările, 
cele mai bune fiind premiate, iar 
alte 38 de lucrări propuse pentru 
premii speciale.

Anul acesta Oficiul a mai 
inițiat un concurs online pentru 
elevii claselor a 4-a, având ca 
temă limba noastră maternă, în 
scopul dezvoltării competențe-
lor de limbă şi comunicare, con-
form vârstei. La acest concurs 
s-au înscris elevi de naționalitate 
bulgară, greacă, croată, polone-

ză, germană, rromă, română, 
rusă, sârbă, slovacă şi slovenă, 
în total 300 de concurenți dintre 
care 33 de elevi au fost premiați. 

Festivitatea de premiere a avut 
loc la sediul Oficiului Comisiei 
pentru Drepturile Omului, gaz-
dă fiind dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet, locțiitor ombudszman 
pentru drepturile naționalită-
ților.

Comunitatea românească 
a fost prezentă cu elevi de la 
școlile din Giula şi Săcal. Au 
reuşit să se impună şi să ocupe 
un loc pe podium următorii: la 
categoria a IV-a (liceu) – locul 
I – Orosz-Rokszin Tiffany, Li-

ceul „N. Bălcescu”, 10/A; locul 
II – Bedreag Stefánia, Liceul „N. 
Bălcescu”, 11/B.

La categoria a II-a (clasele pri-
mare): locul II – Móricz Dávid, 
Școala Bilingvă de Naționali-
tate Română din Bihor, clasa a 
4-a. Elevii: Glonczi Lejla, de la 
Școala Bilingvă de Naționalitate 
Română din Bihor, clasa a 4-a 
şi Tokai Gréta, de la Școala Ge-
nerală „Szabó Pál” din Magyar-
homorog, clasa a 3-a, au primit 
mențiune din partea Autoguver-
nării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria.

La concursul online pentru 
clasa a 4-a: locul I – Zinaida 

Maria Pekárik (Giula), locul II 
– Alexandra Popa (Giula); locul 
III –  Emma Olivia Patkás (Giu-
la), învățător pregătitor Tünde 
Cséffán Kóra. 

Premiile AŢRU au fost în-
mânate de președintele Tiberiu 
Juhász. 

Lucrările se pot admira până 
la data de 15 mai 2018, la se-
diul Oficiului Comisiei pentru 
Drepturile Omului, în sala Kor-
csak, a consemnat pentru ziarul 
nostru doamna Anamaria Brad 
Sarca, responsabil cu învăță-
mântul de naționalitate română 
din cadrul Oficiului Pedagogic.                               

Delia
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Pohon, de Vasile Gurzău

varianta adaptată 
dr. Maria Gurzău Czeglédi

varianta originală 
culegere: Domokos Sámuel

(urmare din nr. trecut)
Nŏa, ş-apoį, amu tăťe-s bińe-zîče moşu. Dă astăzį înainťe, o dat brîncă, sînťem cuscrii! 

Amu muna şi viįe Pohon şi-l viďę. 
Da şi Pohon o fost gata, numa că o fost şi įel zdravăn, Pohon.
Nŏa, ş-apoį męre dară Pohon colo cu tată-so şi mărg şi fac creďinţarę. Apoį fac o nuntă 

mare acolo. Dacă fac o nuntă mare, da fata o făcut o întrebare la juńe, căįę, aşę s-a duče că 
are on paharńic, ačela dac-a męre cu įę.

Da paharńicu aista o fost harap, ńegru, ca cărbuńele. Ş-apoį o zîs că nu-į baį, viįe! E, da 
ista o fost drăguţu fęťii! Ş-apoį l-o dus cu įe.

Dacă l-o dus cu įę, acolo Pohon dac-o fost domn aşę mare įel, umbla pă la vînat p-în 
pădurę, umbla-ncŏače, umbla-ncolo. Şi dacă umbla-ncŏače-ncolo, įel d-ap-amu puįu aista 
dă parap, fičįoru aista dă harap, tăt zîče că dară că şi zîčă cătă Pohon, că şi spuįe că-nďe 
staų puťerile luį şi d-înďe are įel aşę puťęre. Ş-apoį atîta į-o vorovit dă l-o-nvăţat pă fečįoru 
čel dă harap că şi-l întrębe că şi puįe brînca pă mărjaųa. Ş-apoį-zîče:

Nŏi om fače če-om vrę. D-apoį sşę nu puťem gata-zîče- că įel ńe turťęsťe.
– Nu-į baį zîče ńevastă-zîče- că om fače cu įel. Dacă vińe acasă dă la vînat-zîče heį-zî-

če- pă mińe mă umple urîtu aiče-zîče- şi mă umple urît-zîče- io nu pot şiďę dă urît acasă. 
Numa trabă şi fačį cu mińe ųarăče!

– Da če şi fac?-zîče- tu aį puťęre-zîče- apoį mă fă şi pă mińe!-zîče.
Dac asta, dac-ačiįa.
– Noa, atunče-zîče- tu nu įeşťį cu creďinţă cătă mińe!
D-ap-atîta l-o strîmtorît femęįa pă ųom, pă Pohon, c-o trębuįit şi spuįe dară că inďe-į 

puťręa luį. Ş-apoį į-o spus că įacă mărjaųa asta-į puťęrea lui! Ş-ap-atunčę dacă mărjaųa, 
o spus įară căt0Ń drăguţ, cătă harap, că įacă inďe-į puťerę lui.

Ş-ap-atunčę o luųat mărjaųa şi į-o dat la ńegru. Atunčę ńegru o luųat mărjaųa şi o 
făcut cruče şi o zîs că curţîle aişťę a lui Pohon, aşa cum stă, şi fiįe dîncolo dă mare, în ţară 
hărăpască. Ş-atunč o lųuat în brînca stînga şi cu brînca dă ďiręapta o făcut cruče. Ş-o zîs:

– Curťę luį Pohon cum stă ači şi tracă altan marę, dîncolo! Şi atunčę curţîle luį Pohon s-o 

Numai că atunci când Pohon a cerut-o pe prinţesă de soţie, ea l-a rugat:
–Dragă Pohon, eu ţi-oi fi soţie, dacă mă vei învoi să-l iau pe paharnicul acesta cu mine. 

(Paharnicul, negru ca şi cărbunele, era iubitul ei.)
– Bine, dragă, bine!
Au ţinut apoi o nuntă împărătească a cărei veste a trecut peste mări şi peste ţări. Pohon 

s-a făcut un mare domn. Deseori, mergea la vânătoare colindând prin văi şi munţi. Între 
timp, prinţesa îşi găsea fericirea în braţele harapului. Îndrăgostiţii s-au hotărât să afle de la 
Pohon secretul puterii lui. Prinţesa se linguşea şi-l întreba:

– Pohoane, dragul meu, spune-mi tu mie, de unde ai tu atâta putere?
– Ei, lasă-mă tu, dragă, nu fii curioasă! – îi răspunde Pohon.
Dar ea nu s-a liniştit, ci mereu îl întreba, până când Pohon i-a arătat mărgeaua şi i-a 

destăinuit secretul. Prinţesa şi cu paharnicul au pus mâinile pe ea şi au săvârşit vraja. Harapul 
a ţinut mărgeaua în mâna stângă, iar cu cea dreaptă şi-a făcut cruce de trei ori rugând-o:

– Mărgeauă, mărgeaua mea, / Te rog frumos pe tine, / Ajută-mi tu mie! / Trece această 
casă, / Frumoasă şi luxoasă, / În Ţara Hărăpească!

Competiția sportivă „Cupa 
Crisius” din oraşul Chişineu-Criş, 
România, desfășurată în perioada 
5–6 mai, a angrenat peste 2000 de 
elevi, atât din România cât şi de 
peste hotare (Ungaria, Republica 
Moldova, Serbia, Franţa), cu toţii 
cuprinși de febra întrecerilor 
sportive. Tot aici s-au desfăşurat 
şi întreceri tematice, precum 
„Sportul în imaginația copiilor” 
(Artă plastică şi vizuală) şi „Jocul 
şi joaca în imaginația copiilor” 
(Concurs de creaţie literară). 

Remarcăm anul acesta şi pre-
zența copiilor cu dizabilităţi. 

La deschiderea oficială a eveni-
mentului, care a avut loc sâmbătă, 
5 mai, au participat numeroase 
personalităţi printre care re-

„Cupa Crisius”, 
o competiţie 
sportivă 
internaţională 
longevivă

marcăm: Mihai Fifor, ministrul 
apărării naţionale; Dorel Căprar, 
deputat parlamentar; Gheorghe 
Burdan, primarul orașului; Ioan 
Tripa, viceprimar; Damian Vasi-
lica, subprefectul județului Arad,  
Anca Stoenescu, inspector școlar 
adjunct ISJ Arad, prof. univ, dr. 
Aurel Ardelean, președintele 
Universității „Vasile Goldiş” 
din Arad, ing. Sergiu Armaşu, 
primarul localității Ialoveni din 
Republica Moldova, Tuşa Zoltán, 
directorul Clubului Copiilor din 
Lipova, Florin Trandafir Vasiloni, 
consul general al României la 
Giula, Teodor Juhász, președin-
tele Autoguvernării de Naţio-
nalitate Română a Oraşului  Bi-
chişciaba, Ioan Táth, preşedintele 

Autoguvernării de Naţionalitate 
Română din Şercad, Ioan Pătcaş, 
preşedintele Autoguvernării 
de Naţionalitate Română din 
Crâstor, Delia Kovács, membră a 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română a Orașului Giula.

Festivitatea de deschidere a 
avut loc pe stadionul „Crişul” cu 

un frumos program cultural-ar-
tistic susţinut de Ansamblului 
„Floarea Crişului”.

Managerul de proiect şi amfi-
trionul evenimentului a fost prof. 
univ. dr. Eugen Gagea, care ne-a 
declarat că această competiție 
este cea mai longevivă din Ro-
mânia dedicată elevilor, la care 

sunt invitați să participe alături 
de sportivi români şi tineri din 
țările învecinate. Anul acesta s-a 
concurat la 16 probe sportive, iar 
alături de trofeul „Cupa Crisius” 
s-a pus în joc şi trofeul „Fair Play”. 

Şcoala românească din locali-
tatea Giula, Ungaria, a fost repre-
zentă de o echipă de fotbal coor-
donată de profesorul Ioan Jánk. 
Din Ungaria au mai participat 
echipe de fotbal din localitățile 
Crâstor şi Şercad, o echipă de 
karate din Budapesta şi un con-
curent, la şah, din Bichişciaba.

Corina  

dus altan în marę! Ş-atunčę o rămăs casa luį Pohon čęa dîn bătrîńį şi bătrînu acolo, cum o 
fost cu hańele čilę ręle.Ş-atunčę cînd o vińit Pohon acasă, o văzut că numa bătrînu cu coliba. 
Atunčę s-o văzut înşelat. Şi dacă s-o văzut înşelat, atunčę o fost năcăjit şi amărît. Că ųare 
dŏamńe če-į cu įel: Ş-atunčę zîče, da če-į arătată?

– Įacă, ţ-am spus, fătu-mńęo-zîče- că asta n-are baį dă noį-zîče.
Ş-apoį dacă o văzut acolę cîńele şi mîţa şi įel o mărs amărît. Atunčę o zîs cîńele şi mîţa:
– Dragu-mńęo, gazda-mńęo! Nu ťe amărî ńimica, că noį sînťem în viįaţă! Şi noį ţ-om sta 

într-ajutor. Ş-apoį įi s-o luųat şi s-o dus pănă acolo la mărjińę mării. Acolo că viďęų torîm-
burile  dă la curţîle luį Pohon. Ş-acolo dac-or ajuns îi, o văzut marę. Nŏa, dară-zîče-, amu 
čę-a fi ači?-zîče-, că maį dăparťe nu puťem męre. Atunčę o zîs cîńele:

– Dragu-mńęo, gazda mńęo! Ači įo-s  gazda! Numa-zîče- haį sui pă mińe-zîče- că įo a 
nota marę pănă acolo la curţîle tale.

Ş-atunčę pă mîţă o luųat în braţă şi s-o suįit pă cîńe. Şi cîńele a notat altan marę. Şi 
cînd or ajuns lîngă curţîle lui, įeraų tumna la marjińę mării. Atunčę cîńele s-o tras acolę cu 
Pohon. Ş-atunčę mîţa o zîs:

– C-amu įo-s gazda!
Mîţa apucat dă umbla p-acolo, încŏače şi-ncolo, ş-o ajuns pănă acolo, la soba ačiįe, inďe-o 

fost harapu cu muįęręa luį Pohon. Şi įi eraų cu fereastra dăsťisă să şi margă aįer bun acolo 
la įi. Ş-acolo cum să jucaų, da să jucaų la masă. Unu dîncŏače, unu dîncolo, cu mărjaųa. Şi 
nu şťįu cum s-o jucat aşę, că o lovit unu dă la altu mărjaųa dîn brîncă. Şi mărjaųa o sărit 
jos! Mîţa atunčę o pus laba pă įę ş-o luųat în gură. Ş-atunčę o vińit cu įę la Pohon:

– Nŏa, dragu-mńęo, gazda-mńęo! Amu-į ači mărjaųa!
Atunčę luį Pohon į-o părut bińe. Ş-atunčę s-o suįit pă cîńele, o notat marę, altan.
Ş-atunčę dac-o notat marę, altan o vińit acasă. Tată-so įară tăt să năcăję:
– I, da, Pohońe!-zîče- če ţ-am spus şi n-ai ascultat dă mińe!-zîče. I, da inďę-am ajuns? 

Dac-aį luųa una săracă, amu am fi cu įę!-zîče. Amu nu sînťem ńičį în căruţă!
Atunčę Pohon o luųat mărjaųa ş-o făcut cruče. Ş-o zîs:
– Nŏa-zîče-, curţlîe męle d-înďe sînťeţį dă loc şi vă văd ačį!
Curţîle dă loc o vińit şi s-o pus acolo, inďę-o fost! Ş-atunčę s-or apucat dă s-o băgat în 

soba luį şo-n curťęa luį şi acolo ş-atunčę harapu cu muįęrę luį cătă după mărjaųa. Cînd 
l-o văzut pă Pohon, atunčę s-o sperięt. Ş-ap-atunčę į-o luųat amîndoį şi į-o vigăzît. Ş-apoį 
s-o-nsurat dîn noų şi ş-o luųat una săracă, care į-o plăcut şi s-o cununat cu įę. Şi astăzį îį 
cu įę, dacă n-o murit!

Čińe şťiįe maį lungă, margă ş-ajungă!

În acele clipe fermecate, palatul lui Pohon trecu peste mări şi ţări, iar în locul lui se făcu o 
colibă, de un bătrân locuită, care nu era altcineva decât tatăl lui Pohon. Pohon s-a trezit în 
casa părintească şi l-a văzut pe bătrânul necăjit şi nenorocit care i s-a plâns:

– Vezi, fătul meu, eu ţi-am spus mereu că prinţesa ta ne aduce năpasta.
Atunci Pohon s-a amărât, iar căţelul şi pisica i-au zis: – Stăpâne, stăpâne, / Noi suntem 

cu tine, / Hai, vino tu cu noi, / Peste mări şi ţări, / La palatele tale, / Cu turlele înalte.
Apoi căţeluşul l-a luat pe Pohon în spate, iar Pohon pe pisicuţă în braţe. Astfel, toţi trei 

au călătorit împreună, până la marginea Mării, în Ţara Harăpească, unde trăia harapul 
cu a lui Pohon prinţesă. Ei stăteau în casă, cu fereastra deschisă şi se jucau cu mărgeaua 
fermecată. Când mărgeaua a căzut jos de pe masă, pisicuţa a pus laba pe ea, a luat-o în gură 
şi i-a adus-o lui Pohon. Pohon s-a bucurat, iar căţeluşul a înnotat peste Mare, ducându-şi 
prietenii acasă. Când bătrânul l-a văzut pe Pohon, îndată i-a zis:

– Vezi, Pohoane, dacă ţi-ai fi luat nevastă o fată săracă, acum n-ai fi în necazul în care 
eşti! Acum nu eşti nici în car, nici în căruţă!

Pohon a scos atunci mărgeaua, a luat-o în mâna stângă, iar cu ceea dreaptă şi-a făcut cruce 
de trei ori zicând: – Ei, curţile mele, / Oriunde sunteţi / La mine veniţi / Ca să mă fericiţi!

În acea clipă, în loc de colibă s-a ridicat spre cer un castel frumos şi luxos. Pohon i-a ucis pe 
prinţesă şi pe pahernicul ibovnic şi-n lumea de dincolo i-a trimis. Iar el şi-a luat de nevastă 
o fată săracă şi frumoasă cu care şi azi trăieşte şi se veseleşte, dacă nu au murit.
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Iași, orașul 
marilor idei! 

În mai 1944, orașul a fost scena unor lupte grele între armatele româno-germane și Armata 
roșie și o mare parte din zona istorică a orașului a fost distrusă. La 21 august 1944, Iașiul 
a fost ocupat de forțele sovietice. În perioada postbelică orașul a continuat să se dezvolte, 
construindu-se noi cartiere și întreprinderi industriale, continuând să fie un important 
centru universitar.

Domnitorii Moldovei, prevăzători în fața atacurilor ce puteau interveni asupra capitalei 
(Suceava în acele timpuri), din partea polonezilor sau ungurilor, și-au ridicat în timp și alte 
curți domnești la Hârlău, Cotnari, Vaslui și Iași. Astfel tot în timpul domniei lui Alexandru 
cel Bun (1400–1432), Iașul este pomenit ca fiind una din curțile domnești, în hrisovul ce i-l 
da unui anume Iurja Atoc, unde aceasta este numită „Curtea noastră de la Iași”.

Iași (livresc Iașii, respectiv Târgu' Ieșilor) este municipiul de reședință al județului cu 
același nume, Moldova, România. Iașul a fost capitala Moldovei în perioada 1564–1859, 
una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala Regatului 
României între 1916 și 1918 (în perioada Primului Război Mondial, când Bucureștiul s-a aflat 
sub ocupație germană).

Iașiul a fost în antichitate un sat care s-a dezvoltat ajungând prin secolele VII–X un mic 
târg cu locuințe dreptunghiulare care a crescut o dată cu venirea triburilor iașilor (alani) în 
secolul al XIII-lea. Târgul Iașilor a fost ocupat în timp de pecenegi, cumani, alani și tătari.

La recensământul din 2011, municipiul Iași avea o populație de 290.422 locuitori și era al 
patrulea oraș ca mărime din România. Conform Eurostat, cu o populație de 474.035 locuitori 
(în 2015), zona metropolitană Iași este a doua ca mărime din România (după București).

Orașul Iași a fost menționat pentru prima oară într-un privilegiu comercial (acordat ne-
gustorilor din Liov), emis în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Deoarece existau 
clădiri mai vechi de această dată (spre exemplu presupusa Biserică armeană construită în 
1395), se crede că orașul este mult mai vechi, cel puțin cu câteva decenii înainte de această 
dată, fapt dovedit și de zidurile Curții Domnești.
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Vizită la Castelul Almásy 
din Vareu

Vineri, 11 mai, în cadrul programului „Şcoala Bază”, elevii claselor primare din 
cadrul Școlii Generale „Nicolae Bălcescu”, însoțiți de cadrele didactice Florica 
Santău, profesor de limba română, Száva Mihályné, Tünde Cséffán Kóra, Emi-
lia Gombos Boka, Maria Rokszin Bányai, Zorica Bordás stşi Eva Pătcaş Sabău, 
învățătoare, au vizitat castelul Almásy din Vareu.

Program a fost iniţiat cu scopul de a oferi copiilor posibilitatea cunoașterii 
atracțiilor turistice giulane şi rememorarea trecutului istoric. 

Castelul are un trecut de legendă prezentând momente istorice şi secvențe din 
viaţa cotidiană a unor familii nobiliare care au trăit aici. Doamna Ilona Ardelean, 
directorul castelului, împreună cu personalul angajat, au oferit micilor vizitatori 
informaţii în legătură cu expoziția din sala românească unde sunt prezentate 
obiecte de mobilier şi materiale textile tradiționale zonei, făcând şi o trecere în 
revistă a speciilor de plante şi animale existente. Au mai fost oferite explicaţii 
în legătură cu viaţa de fiecare zi a nobililor şi slujitorilor care trăiau la castel. 
Toate aceste informaţii au fost primite cu multă bucurie de către elevi care şi-au 
îmbogățit astfel cunoștințele cu elemente atât din domeniul istoric cât şi cele 
legate de mediul înconjurător. 

A fost o experienţă utilă şi plăcută care se doreşte a fi repetată şi cu alte ocazii.


