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La mulţi ani, iubită mamă!
Prima duminică a lunii mai are în calendar zi de mare cinste, „Ziua mamei”, sărbătoare închinată tuturor mamelor, simbol al jertfei, mamelor ziditoare de suflet. Celor care au
dat viaţă, acum şi în fiecare an, li se cuvine cuvântul de mulţumire, pentru că de fapt, acesta este sensul sărbătorii: „mulţumire să aducem mamelor noastre pentru dragostea şi jertfa
lor preamultă, izvorâtă din preaplinul inimii lor”. La acest popas aniversar, ne oprim din continua alergare cotidiană şi cugetăm pentru o clipă la inima mamelor noastre, caldă, plină de
dragoste, cu credinţă, încercând să înțelegem care este legătura dintre jertfă şi mântuire.
La mulți ani cu sănătate, dragelor noastre mame!
Vineri, 4 mai 2018, ora 18,00

Recital de chitară

susţinut de studenții Universității de Ştiinţe din Seghedin, secția „Chitară”, sub
conducerea prof. dr. Andrea Bozóki.
Interpretează: Marcell Nickman, Beatrix Kovács, Csenge Emese Krizsány,
Krisztian Tukacs şi Trio „I Graziosi”
Recitalul va avea loc la sediul Filialei Seghedin a ICR Budapesta
(Seghedin, Piaţa Dugonics, nr. 2, cod 6720)
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Sărbătoarea
celor mai
dragi fiinţe

E

xistă 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.
Mamele reprezintă esența
vieţii, un simbol al iubirii, al
purității şi al frumuseții spirituale, ne înseninează viaţa
şi ne înconjoară cu dragoste
şi gingășie, cu sensibilitate şi
delicatețe.
Indiferent de vârstă, suntem
norocoși atunci când lângă noi
se află MAMA, veșnică icoană, un umăr pe care poți să-ți
odihnești fruntea obosită, o
prezenţă liniștitoare, care poate să-ţi ofere un sfat înţelept, o
vorbă bună, o clipă de tăcere.
Aud spunându-se de fiecare
dată că 8 Martie e Ziua Femeii.
Fals! Ziua Femeii e în fiecare
zi şi merită să fie sărbătorite,
iubite şi respectate zi de zi,
fără excepţie, de soţi, de copii,
de colegi, de întreaga societate, pentru că există, pentru
efortul lor, pentru responsabilitatea de care dau dovadă.
Orice femeie, în calitate de
mamă, este preocupată de
crearea unui viitor, de liniștea, siguranța şi bunăstarea
copiilor, sunt dedicate total
acestei minunate „profesii”,
astfel încât pe faţa copiilor să
se regăsească zâmbete pline de
fericire. Mama este expresia
respectului, încrederii, înțelepciunii, zâmbetului, iubirii
necondiționate, a vieţii.
„Cine nu îşi respectă mama,
cea mai sacră fiinţă după Dumnezeu, este nedemn de numele
de fiu. Respectați femeia, căci
ea este mama universului şi
întreg adevărul creației divine
se află într-însa”. Sunt cuvinte
deosebite și adevărate care reflectă, pentru noi toți, importanța femeii, a mamei în viața
și societatea noastră.

ZI DE ZI
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Asociaţia
româno-maghiară
din Chitighaz, în
activitate
Tradiția este de fapt o legătură dintre trecut şi prezent care
semnifică sau exprimă moştenirea de obiceiuri, este cartea
de vizită a unei naţiuni. Tradiţiile şi obiceiurile populare sunt
acele elemente care definesc un
popor şi care trebuie cunoscute,
conservate şi protejate. Având
în vedere toate aceste elemente,
Asociația Româno-Maghiară
din Chitighaz, organizează an
de an diferite programe la care
participă atât locuitorii comunei cât şi reprezentanţi ai comunității românești din localitățile
vecine. Anul acesta programul
cultural s-a realizat miercuri,
18 aprilie şi s-a bucurat de un
număr mare de participanţi.
În deschiderea programului,
doamna Maria Ambrus, profesor de limba română în cadrul
Școlii Românești din Chitighaz
menţiona că: „…Dezvoltarea
însușirilor şi deprinderilor

lingvistice au un rol din ce în
ce mai important în societatea
zilelor noastre. Cunoaşterea
uneia sau mai multor limbi
străine la un nivel cât mai înalt
oferă posibilităţi nebănuite de
punere a lor în aplicare. Cultura unui neam implică un
rol important în dezvoltarea
conştiinţei de neam, având puterea formării unei comunităţi.
Scopul organizării programului
a fost păstrarea obiceiurilor şi
a culturii româneşti, păstrarea
relaţiilor dintre membrii diferitelor organizaţii româneşti din
Ungaria, consolidarea prieteniilor între români. Totodată,
toţi participanţii au putut face
cunoştinţă cu obiceiurile şi
tradiţiile culturii strămoşilor.
Pe această cale putem cunoaşte
şi putem fi mândri de portul
popular, de dansurile, cântecele populare, şi nu în ultimul
rând putem cunoaşte câteva

secvenţe din literatura cultă
românească, în special opera
celui mai mare poet român,
Mihai Eminescu”.
În prima parte a programului, cei prezenți au urmărit un
moment cultural al elevilor
Școlii Generale Românești din
localitate. Tinerii noștri au
recitat, au cântat şi au redat
o snoavă din creația populară
locală. Aceștia au fost urmați
de Edit Ollár şi Gheorghe Gros,
care au susţinut un spectacol
de cântece populare românești.
Cu cântece populare românești
a încântat auditoriul şi doamna
Ibolya Bágy, după care Petru

Concursul Naţional de Poveşti „Gheorghe Gros” de la Bichişciaba va avea loc
vineri, 18 mai, cu începere de la ora 9, la Casa de Poveşti din Bichişciaba.
Sunt aşteptaţi să participe elevi de la şcolile bilingve de naţionalitate română
din Ungaria şi şcolile unde limba română se predă ca obiect de studiu.
Mult succes elevi!

Compania de construcții de căi ferate Swietelsky caută
urgent pentru sectoarele de lucru din Sud-Estul Ungarei,
translator/i de limba română – maghiară, în vederea
comunicării cu angajații.
Perioada de angajare: din mai până la sfârșitul lunii
noiembrie.
Desfășurarea activității: lângă calea ferată. Se asigură echipament de
protecție (bocanci şi salopetă).
Durata muncii şi repartizarea programului sunt determinate de intervalul de
lucru, sarcini și întreruperea circulației pe tronsonul de lucru.
Angajarea se face în baza contractului de muncă individual sau a acordului
de colaborare, iar salarizarea se atribuie în baza negocierii.
Cei interesați pot obţine informații suplimentare la adresa de e-mail:
j.horvath@vasuttechnika.hu sau la nr. de telefon: 0036-30/525-0823.

Parászka a susţinut un recital
de poezie. Frumoasele dansuri
populare românești au fost
prezentate în faţa publicului
de către membrii Ansamblului
Păstrarea Tradițiilor a Românilor din Aletea, la conducerea
căruia se află maestrul popular
Gheorghe Bágy.
Programul din această zi s-a
putut realiza cu sprijinul Ministerului Resurselor Umane
de la Budapesta. Pe această
cale, doamna Elena Zalai,
președinta asociaţie, ţine să
mulțumească tuturor celor
care au contribuit la organizarea acestui program precum şi

celor care au răspuns invitaţiei,
având speranţa ca pe data de 26
mai, cu ocazia „Zilelor Româneşti” organizate la Chitighaz,
numărul celor prezenţi să fie
cât mai mare. „Ţin să felicit pe
această cale şi membrii ansamblului aletean, care de fiecare
dată sunt la înălţime. Nu putem
trece cu vederea nici efortul şi
activitatea domnului Petru Sabău, un dansator care trăieşte
pentru şi prin dansurile româneşti. Mă bucur că am reuşit să
ne întrunim într-un număr atât
de mare şi de această dată” –
ne-a relatat doamna preşedinte.
Corina
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Ana Ţirle –
o femeie de
afaceri în plină
afirmare

Deseori ne este dat să auzim
sau chiar să cunoaștem oameni
care se implică în afaceri şi care
se descurcă excelent, reuşind
să ocupe un loc important pe
piaţa muncii, datorită calităţilor profesionale. În contextul
noilor orientări privind piaţa
muncii din Europa, în special
în ceea ce priveşte ocuparea
unui loc de muncă bine plătit,
în Ungaria, ca şi în multe alte
ţări, există mari posibilităţi
de a închega o afacere care să
aducă un profit bun nu numai
patronilor, ci şi angajaţilor, şi
care astfel micşorează numărul
şomerilor şi, astfel, îi determină
să nu părăsească ţara.
Să ai în firma ta, 60 de angajaţi, muncitori, care întreţin
fiecare o familie şi care câştigă
mulţumitor, nu este la îndemâna oricui. Sigur că nu este uşor.
Implică multă muncă. Sunt şi
probleme, dar Ana şi soţul ei
Ştefan ştiu fiecare ce au de făcut
în firma lor de familie pe care au
înfiinţat-o în urmă cu mulţi ani
şi care se ocupă cu efectuarea
curăţeniei în mod profesionist
în marile lanţuri de magazine,
instituţii sociale, private şi de
stat, biserici şi şcoli sau în multe
alte locuri. Toată munca se face
cu echipamente profesionale.
Pentru că Ana Ţirle este
absolventă a Liceului „Nicolae
Bălcescu” din Giula şi membră a
comunității românești, i-am solicitat un interviu pentru ziarul
„Cronica”, în care se va prezenta
şi ne va explica cheia succesului
în afaceri, precum şi modul în
care reuşeşte să coordoneze
munca atâtor oameni. De altfel,
ideea de a sta de vorbă cu ea am
avut-o atunci când i-am soli-

citat sprijinul după multiplele
lucrări de renovare a Bisericii
Sfânta Parascheva, unde firma
sa a făcut curăţenie. Nu este
uşor să stai de vorbă cu Ana,
întrucât este mereu ocupată
cu problemele cotidiene, dar a
răspuns cu multă plăcere solicitării noastre, după o consultare
prealabilă cu soţul ei Ştefan,
partenerul de viaţă şi afaceri.
Ana Ţirle s-a născut în Giula, la 23 decembrie, 1962, fiind
singurul copil al părinţilor Vasile Ţirle şi mama Irina Koszta.
Părinţii ei au trăit ani de zile la
ţară unde s-au ocupat cu creşterea animalelor şi cultivarea
pământului. Bace Laci, tatăl ei,
era cunoscut şi în Giula pentru
pasiunea pe care o avea faţă de
animale, mai ales faţă de cai.
Trăind la ţară, în apropiere
de Giula, Anuţa, cum o alintă
părinţii ei, a trăit şi ea până să
meargă la şcoală alături de ei,
unde se simţea în deplină libertate, în mijlocul naturii. Tatăl
ei a mai muncit şi în cadrul
Cooperativei Agricole de Producţie (TS) unde a participat
la muncile care se efectuau pe
pământul cooperativei.
– Când ai început să frecventezi cursurile şcolii generale?
– Am început şcoala generală
în anul 1968, la Giula (clasele I–
IV), unde am avut-o învăţătoare
pe doamna Csóka Lucreţia
(Ţeţi-néni), o dăscăliţă cu har
şi mare iubitoare de copii de la
care am învăţat tainele scrisului
şi cititului şi despre care am
amintiri foarte frumoase pe
care le port în suflet, ca amintiri
din copilărie. Clasele V–VIII
le-am făcut tot la Giula şi am
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avut-o dirigintă pe doamna Roxin Viorica, o profesoară foarte
competentă şi corectă, care s-a
ocupat foarte mult de noi, nu
numai în ceea ce priveşte învăţătura, dar şi modul de a ne
comporta în societate. Avea un
suflet foarte bun, iubea copiii,
dar atunci când era vorba de
datorie eram obligați să facem
ceea ce trebuie. De la dânsa am
învăţat disciplina şi modul de
organizare al muncii.
– Liceul Nicolae Bălcescu
a fost o gazdă primitoare
pentru toţi colegii tăi români,
nu-i aşa?
– Am urmat şi eu Liceul
„Nicolae Bălcescu”. Iar pentru
faptul că locuiam la ţară, părinţii au hotărât să stau la căminul liceului şi doar la sfârşitul
săptămânii mergeam acasă. A
fost foarte frumos, am amintiri
plăcute din acea perioadă. Aici
am legat prietenii pe viaţă cu
colegii mei şi, ori de câte ori

ne întâlnim, povestim şi ne
amintim de acele frumoase
momente petrecute în anii de
liceu. Am dat bacalaureatul
în anul 1981, după care m-am
înscris la institutul pedagogic
din Szarvas, specializare: Educatoare. Mi-a plăcut mult să am
un loc de muncă în mijlocul
copiilor. Numai acela poate să
lucreze cu cei mici, care are
răbdare multă şi care iubeşte
copiii. După terminarea facultăţii am fost angajată la Giula,
la grădiniţa din Törökzug, unde
am lucrat cu o grupă mixtă de
copii, români şi maghiari. I-am
învăţat pe toţi cântece şi poezii
atât în limba română cât şi în
limba maghiară. A fost o experienţă foarte frumoasă care
mi-a rămas în suflet. În anul
2001 am hotărât împreună cu
soţul meu să înfiinţăm o afacere
de familie.
– În ce an te-ai căsătorit?
– În anul 1985 m-am căsăto-

rit cu Simon Ştefan, care pe linie
paternă are origini româneşti.
Au venit apoi copiii şi trebuia să
găsim o modalitate de trai mai
bună. În anul 1998 am înfiinţat
o firmă de familie „Simi-Mester Kft.”, care avea obiect de
activitate efectuarea curăţeniei
în instituţii, dar şi la obiective
comerciale şi culturale. După
înfiinţarea firmei, am cumpărat
o serie de obiecte electrocasnice
necesare în munca noastră. Am
angajat apoi oameni din localităţile învecinate Giulei, iar cu
timpul activitatea firmei a fost
implementată în toată Ungaria.
Avem echipe care lucrează peste tot în ţară, chiar şi în capitală.
– Ce fac copiii voştri?
– Avem doi băieţi, Ştefan
şi Victor. Ştefan s-a născut în
anul 1987. Este căsătorit. Este
pasionat de muzică şi deţine un
studio de înregistrări care se
numeşte „No Silence-Studio”.
În studioul său înregistrează
muzică de calitate, atât din
Ungaria cât şi din străinătate.
Victor, născut în anul 1990
este pasionat de dans modern.
Actualmente locuiește în SUA,
California, unde învaţă şi se
pregătește în acest domeniu.
Copiii şi-au urmat în viaţă
pasiunea, iar noi, părintii, nu
am dorit să îi influențam într-o
direcţie sau alta. Fac ceea ce le
place şi asta ne mulțumește şi
pe noi.
– Care este ierarhia în firma
voastră?
– Soţul Ştefan, se ocupă cu
prospectarea pieţei şi încheierea de contracte iar eu de
organizarea muncii, precum şi
de cele necesare în vederea asigurării materialelor folosite în
domeniu. Munca fiecăruia este
importantă, de aceea ne sfătuim
şi luăm hotărârile de comun
acord. Doar este o afacere de
familie, nu-i aşa?
I-am mu lţumit doamnei
Simonné Ana Ţirle pentru bunăvoinţa cu care ne-a dat atâtea
explicaţii, pentru că ne-a vorbit
despre familia sa, urându-i succes atât ei cât şi soţului Ştefan
în munca pe care o desfăşoară.

Petru Puşcaş

Cursuri de perfecţionare
pentru cadrele didactice
de naţionalitate
Română din Ungaria
Joi, 26 aprilie, s-a dat startul
cursurilor de perfecționare a
cadrelor didactice de naționalitate română din Ungaria.
Aceste cursuri sunt organizate
de Autoguvernarea pe Ţară a
Românilor din Ungaria în colaborare cu Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, finanțate de
Ministerul Resurselor Umane
de la Budapesta şi însumează 40

de ore de practică, în două etape. Prima etapă se desfășoară în
perioada 26–27 aprilie, respectiv 14–15 mai şi constă din 20
de ore de activitate profesională
la clasă. Cadrele didactice din
învăţământul preșcolar, școlar,
gimnaziale şi liceal, din Aletea,
Chitighaz, Giula, Micherechi,
Săcal, Bedeu, vor asista la orele
de curs din cadrul programei

instituțiilor de învăţământ arădene, Grădinița PP14 şi Colegiul
Naţional „Elena Ghiba Birta”.
La festivitatea de deschidere
au participat reprezentanții Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria: Tiberiu Juhász,
preşedinte, Gheorghe Kozma,
şef de Oficiu, Ana Orosz Simon,
conducătoarea Secției de Sarcini Educaționale a AŢRU, Co-

rina Sebestyén, responsabil
cu sarcinile învățământului
primar, dr. Ana Hoţopan, profesor universitar la Catedra de
Limba Română a Universității
din Seghedin, iar din partea

conducerii Universității, prof.
univ. dr. Ramona Lile, rector şi
coordonatoarele programului,
conf. univ. dr. Adela Drăucean
şi conf. univ. dr. Călina Paliciuc.
Delia
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Cuvântul vieţii
„El le-a zis: Aruncați mrejea în
partea dreaptă a corăbiei şi veți
găsi. Au aruncat-o, deci, şi n-o mai
puteau trage de mulțimea peștilor.”
Ioan 21:6

Minunata
pescuire

Luca 5:1–11

„Pe când se afla lângă lacul
Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui
Dumnezeu, Isus a văzut două
corăbii la marginea lacului.
Pescarii ieşiseră din ele să-şi
spele mrejile.” Vers 1–2.
Domnul Isus era preocupat
de misiunea Sa, de vestirea
Evangheliei şi ajutorarea oamenilor, prin vindecări şi alte
minuni. El a fost sensibil la
soarta oamenilor, în toate
privinţele. A văzut pescarii
care se întoarseră de la pescuit
fără nici un rezultat. Ei au dat
faliment în lucrul lor, măcar
că erau oameni de profesie
în pescuit. Aveau şi sculele
şi aparatura necesară şi s-au
trudit din greu, toată noaptea.
Exemplul lor sugerează faptul că, e prea puţin efortul
omului pentru a obţine rezultat în muncă şi-n viaţă. Munca
sârguincioasă, experiența profesională, cunoștința şi știința
nu garantează succesul dorit.
Eu cred că mulți am trecut
prin astfel de situaţii şi am
rămas greu dezamăgiți.
Ne întrebăm şi căutăm, ce
şi unde am greşit? Pentru ce
n-avem rezultat? Pentru ce nu

propăşim în viaţă, în afaceri
etc? Pescarii au renunţat la
strădania lor de a prinde peşte
şi au tras la mal, cu corăbiile
lor. Nu cedăm oare şi noi în
faţa eşecului? Nu facem oare
la fel, în toate domeniile vieţii,
atât pe teren material cât şi
spiritual?
Isus S-a alăturat pescarilor.
„S-a suit într-una din aceste
corăbii, care era a lui Simon:
şi l-a rugat s-o depărteze puţin
de la ţărm. Apoi a şezut jos şi
învăţa noroadele din corabie.”
Vers 3.
Domnul e alături de noi, se
interesează de soarta noastră.
Prioritatea Lui a fost, şi-n continuare, lucrarea spirituală.
El învăţa noroadele din corabia lui Petru. Domnul şi prin
contribuția noastră vrea să-şi
continue lucrarea de salvare
a omenirii, vestirea harului
mântuitor. Pe ţărm, noroadele
se îmbulzeau şi, cu zgomotul
lor, Îl împiedicau să vorbească.
Domnul are lipsă de linişte
pentru a-Şi descoperi tainele
bunătăţii Lui. Şi noi avem lipsă
de linişte şi pace, atât fizică cât
şi spirituală, pentru a auzi şi a
înţelege cuvântul Său. În zgo-

motul şi goana vieţii cuvântul
Lui e înăbuşit şi n-ajunge la
urechea şi inima omului.
Vorbind din corabie, Domnul a avut contact vizual cu
ascultătorii aşezaţi pe ţărm.
Tot astfel, şi mulţimea Îl privea în faţă. Pentru a concepe
cuvântul Lui, trebuie să-L
privim în faţă. Nici noi nu ne
înţelegem, unii pe alţii, dacă
nu ne privim în faţă. Domnul a
privit mulţimile de pe ţărm, ca
pe ogorul lui Dumnezeu unde
trebuie semănată sămânţa
Evangheliei. Acest ogor e de
calitate diferită, dar sămânţa e
semănată din belşug, peste tot.
„Când a încetat să vorbească,
i-a zis lui Simon: Depărteaz-o
la adânc şi aruncaţi-vă mrejile
pentru pescuire.” Vers 4.
După învăţătura spirituală,
Domnul S-a implicat în munca pescarilor. Le-a dat sfat,
unde să caute peştii. Ucenicii
au ascultat şi
au împlinit
sfatul Domnului.
„Drept
răspuns,
Simon I-a
zis: Învăţătorule, toată
noaptea neam trudit şi
n-am prins
n im ic, da r,
la cuvântul Tău, voi
arunca mrejile!” Vers 5.
Ei s-au
bazat pe cuvântul Domnului, măcar
că experienţa şi cunoştinţa lor profesională
era, cu totul,
contrară. În
timpul zilei,
peştii se ret răgeau î n

adâncul mării, nu erau la suprafaţă. La lumina zilei mrejile erau vizibile în apă, astfel
peştii le ocoleau. Dar totuşi, la
cuvântul Domnului au aruncat
mrejile. „După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare
mulţime de peşti că începeau
să li se rupă mrejile. Au făcut
semn tovarăşilor lor care erau
în cealaltă corabie să vină să
le ajute. Aceia au venit şi au
umplut amândouă corăbiile,
aşa că au început să se afunde
corăbiile.” Vers 6–7. La cuvântul Domnului s-a întâmplat
minunea. Ucenicii au av ut
parte de această minune pentru că au ascultat de Domnul
şi au împlinit sfatul Lui.
Oamenii, deseori, se întreabă: În zilele noastre pentru ce
nu sunt minuni? Dar este şi o
altă întrebare paralelă. Ascultare de cuvântul lui Dumnezeu
este oare?
„Când a văzut Simon Petru
lucrul acesta, s-a aruncat la
genunchii lui Isus şi I-a zis:
Doamne pleacă de la mine, căci
sunt un om păcătos. Fiindcă îl
apucase spaima pe el şi pe toţi
cei ce erau cu el, din pricina
pescuirii pe care o făcuseră.”
Vers 8–9.
Pentru Petru, pescuirea minunată a fost, cu mult mai mult
decât un succes în muncă, un
rezultat bogat în pescuire, a
fost semnul dumnezeirii lui
Cristos. Ce înseamnă pentru
noi succesul în viaţă, rodul
muncii, sau propăşirea şi dezvoltarea în afaceri? Sunt ele
considerate ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu?
Acestea, uneori, ni se dau în
formă minunată, ne surprind
chiar, pentru că ştim bine că
nu le merităm şi nu ne-am
aşteptat la ele. Ucenicii au
conceput că pescuirea minunată e darul lui Dumnezeu. În
faţa minunii i-a apucat frica,
şi-au recunoscut nevrednicia
şi I s-au închinat Domnului.

Au recunoscut dumnezeirea
lui Isus şi în faţa sfinţeniei
Lui şi-au văzut păcătoşenia
lor. S-au simţit nevrednici de
a fi în prezenţa Domnului.
Asemenea lui Petru au cugetat
şi ceilalţi din corabie. Domnul
a avut cuvinte de îmbărbătare
pentru ei. „Tot aşa şi pe Iacov
şi pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarăşii lui Simon. Atunci Isus
i-a zis lui Simon: Nu te teme.
De acum încolo vei fi pescar
de oameni.” Vers 10.
Primul îndemn al Domnului
este: nu te teme! Astfel s-au
adresat îngerii păstorilor în
noaptea de Crăciun. „…Nu vă
temeţi: căci vă aduc o veste
bună…” Luca 2:10.
Tot cu aceste cuvinte a grăit
Domnul ucenicii pe marea tulburată. „…Îndrăzniţi, Eu sunt,
nu vă temeţi!” Matei 14:27.
La fel a îmbărbătat şi îngerul femeile, la mormântul
Domnului. „El le-a zis: Nu vă
înspăimântaţi…” Marcu 16:6.
Domnul a avut cuvinte de
chemare, pentru ucenici. Chemarea Lui a avut scop hotărât.
El i-a chemat la ucenicie şi le-a
dat un scop nou în viaţă. I-a
făcut părtaşi misiunii Sale,
con lucrători la mântuirea
sufletelor. Aceasta este chemarea Domnului şi azi. Suntem
invitaţi la părtăşie vitală cu
Mântuitorul, la urmarea Lui,
la continuarea serviciului Său,
prin vestirea Evangheliei. În
acest scop trebuie să ne devotăm Lui şi să ne angajăm chiar
şi la renunţare şi suferinţă.
„Ei au scos corăbiile la mal,
au lăsat totul şi au mers după
El.” Vers 11.
Ucenicii au fost gata să renunţe la felul lor de viaţă, la
meseria şi existenţa lor, s-au
despărţit de uneltele lor de
muncă, ba chiar şi de familia
lor şi au mers după Isus.
Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Săptămână
românească, la
Grădiniţa din
Giula
În perioada 16–20 aprilie,
Grădiniţa Românească din
Cartierul Mare Românesc Giula, sub genericul „Săptămâna
românească” a organizat o
mulţime de acţiuni.
În această perioadă, grădiniţa şi-a deschis porţile pentru toţi părinţii interesaţi de
această unitate de învăţământ
preşcolar, la dispoziţia acestora
fiind atât directoarea unităţii,
Ana Ciotea, cât şi educatoarele,
pentru a oferi celor interesaţi
toate informaţiile necesare. A
fost prezentat istoricul acestei
unităţi de învăţământ preşcolar
şi au fost amintite avantajele
unei instituţii bilingve.
Grădiniţa Românească, situată pe strada Galamb, funcţionează din anul 1893. De
asemenea, au fost prezentate
noile proiecte de dezvoltare a
infrastructurii, investiţii precum realizarea unei noi săli
de grupă total echipată, a unei
săli de sport, vestiare, spaţii
sanitare, depozit. Lucrările se
vor începe cu aproximaţie în

luna iunie şi, conform contractului semnat cu EMMI,
trebuie finalizate până în luna
decembrie a anului curent. Ministerul Resurselor Umane de
la Budapesta a alocat suma de
50 de milioane de forinţi iar pe
baza proiectului TOP:1.4.1-16
s-au alocat încă 50 de milioane
forinţi.
Actualmente unitatea de
învăţământ preşcolar se bucură
de 20 de bobocei, care vor intra
în ritmul programului preşcolar începând cu luna septembrie a acestui an. Conducerea
grădiniţei rămâne cu „porţile
deschise” şi în continuare pentru toţi cei interesaţi de această
unitate care îşi aşteaptă preşcolarii într-un mediu familial şi
condiţii cât mai bune de desfăşurare a diferitelor activităţi
alături de colectivul de cadre
educaţionale specializat şi profesionist. Cu toate că la această
vârstă, din cauza vocabularului
mai redus, prichindeii nu sunt
atât de comunicativi, se pune
mare accent pe nevoile de

Oferă şi tu!

bază ai acestora, educatoarele
fiindu-le alături la fiecare pas,
oferindu-le linişte atunci când
le este frică, mâncare atunci
când le este foame, o îmbrăţişare atunci când au nevoie de căldură. Toate acestea, am putea
spune că pun bazele explorării
lumii, a noului, a încrederii de
sine, o dezvoltare echilibrată
din punct de vedere emoţional
şi fizic. Orice educator poate să
facă magie la grupă atunci când
este conştient că toţi copiii se
hrănesc cu dragoste. În această unitate, odată ce am trecut
pragul, întâlnim o tonalitate
caldă şi o postură care transmite copiilor afecţiune, acestea
ducând la siguranţă şi confort.

Prichindeii sunt introduşi şi în
lumea tradiţiilor strămoşeşti a
poporului român, a strămoşilor
noştri de pe aceste meleaguri.
Pentru ca toate aceste repere să
se păstreze şi pe viitor, întreg
colectivul grădiniţei, se străduieşte să transmită tinerelor
generaţii întreaga valoarea
noastră strămoșească. Nu întâmplător este organizat programul intitulat „Săptămâna
românească”.
Prima zi a săptămânii a fost
dedicată creativităţii pe baza
culorilor drapelului românesc
(roşu, galben şi albastru). În
cea de-a doua zi s-a prezentat
portul popular şi obiceiurile româneşti. Miercuri, spre

bucuria prichindeilor, elevii
Şcolii Generale N. Bălcescu
au prezentat o suită de dansuri populare. Desigur, nici
preşcolarii nu s-au lăsat mai
prejos, grupul de dansatori
arătându-și măiestria în paşi
de dans. Formarea şi pregătirea
diferitelor aluaturi, prăjituri, a
fost o activitate foarte îndrăgită de cei mici. Acestora li
s-a alăturat părinţi, bunici. O
activitate deosebit de agreată
a fost şi realizarea diferitelor
obiecte tradiţionale româneşti
precum „brăţara prieteniei”,
activitate la care au participat
toţi preşcolarii.
Corina

Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă să poţi oferi „o mână de ajutor”? Te-ai întrebat vreodată
ce înseamnă „să duci lipsă de ceva” să „îţi doreşti” ceva dar situația în care te afli la momentul
dat să se impună total dorințelor, nevoilor tale? Te simţi în siguranţă pentru că ai un venit bun,
o familie numeroasă iar membrii acestei familii sunt sănătoși, locuiești într-o casă drăguţă cu
toate condiţiile, eşti zi de zi alături de cei dragi!? De câte ori ne trec prin minte copiii nevoiaşi,
familiile care în urma unor nenorociri au rămas fără locuinţe, fără căldura unui cămin pe care,
cred eu, orice om o merită!? Sunt multe şi multe astfel de întrebări la care, uneori ar trebui să
ne oprim şi să ne gândim cum, sau ce am putea face pentru a veni în ajutorul celor care, în viaţa de zi cu zi duc lipsă de îmbrăcăminte, de hrană ori… de o vorbă bună, care nu costă nimic.
Deseori, fără să ne vină a crede, unii dintre semenii noştri se bucură de o pereche de pantaloni,
o pereche de încălţăminte ce nouă ne-au rămas mici şi care, ocupă locul în vestiarele noastre
fără a ne folosi de ele. Poate avem chiar şi un rucsac, o jucărie de care ne-am plictisit ori pur şi
simplu nu ne mai este de folos. O pereche de mânuşi, o căciuliţă, fular sau de ce nu, o carte…
toate acestea pot constitui o mare bucurie celui care le duc lipsă.
Cu prilejul apelului făcut de către Crucea Roşie căreia i s-a alăturat şi profesorul Liceului
Românesc „N. Bălcescu”, doamna Vera Cser, eu, în calitate de director al elevilor acestui liceu,
vă îndemn la un gest omenesc care, poate aduce un zâmbet pe feţele semenilor noştri, fie aceştia
copii ori adulţi.
Donaţiile se fac în cadrul şcolii ca în cele din urmă, reprezentanţii Crucii Roşii, filiala Giula,
să se ocupe de repartizarea obiectelor celor în cauză.
Nu uitaţi! Doamne-Doamne nu uită să ne răsplătească orice faptă bună şi dreaptă! Oferiţi
din suflet, cu drag, iar binele se va întoarce şi la dumneavoastră înzecit!
David Netea, directorul elevilor Şcolii „Nicolae Bălcescu”
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Pohon, de Vasile Gurzău
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varianta originală
culegere: Domokos Sámuel

varianta adaptată
dr. Maria Gurzău Czeglédi

Io Vasiliįe Gurzău dîn comuna Micheręťį văspun o povęsťe. M-am născut în anu 1898.
O fost odată on ųom ş-o muięre ş-ŏavut on prunc. Pă pruncu l-o ťemat Pohon. Mama
luį Pohon o murit ş-o rămăs įel cu Bătrînu. Ş-avut o casă rę. Şi pruncu o fost mai mic.
Ş-apoį bătrînu įel o mărs ş-o lucrat şi aşę o crescut pruncu. Dac-o cręscut pruncu, bătrînu tăt o mărs ş-o lucrat ş-apoį o sclăbit.
Dac-o sclăbit bătrînu, atunčę maį pă urmă o zîs:
– Măį, Popońe !-fătu-mńęo, o vińit vręmę că şi merį şi maį lucrį tu-zîče, că į amu
am sclăbit !
Ş-atincę Pohon o cręscut aşę dă mare, că įel įera maį tare-n sat ! Îl ťemaų ųŏmińi
acolo inďe făčęų căs, a riďica la lmńe, la grinzęle, că numa Pohon ar riďica şi le puťę
a riďica. Ş-apoį Pohon dac-o lucrat, luį da ųŏamińii plată şi įel dîn plata luį ş-o luuat
on puį dă mîţă. Ş-apoį o dus acasă. Dacă ųo dus acasă, ųo dat în primire la tată-so:
– Nŏa, tată !-zîče- aveam on įosag-zîče-acum dumńeta aį grijdă puįu ăst-dă mîţă-zîče. Dă şi margă bińe !
Ş-apoi įară o mărs, o lucrat, įară maį o căpătat bańį ş-o luųat on căţăl ! Įară o dat
în primire la tată-so:
– Nŏa, tată !-aį grij- dă căţălu aista !
Įară o măes ş-o lucrat įel. Dac-o mărs ş-o lucrat, o vińit cătă casă, ş-o stat acolo
ńişťe prunčį la marjińę satului, să băťęų acolo că aflat acolo prunčii on pui dă şęrpe.
Ş-apoį prunčii o umblat, şi-l omŏară puii čiįę. Iel o zîs că şi nu-l omŏară puįu čel dă
şęrpe, că luį îi trabă ! Şi įel o mărs ş-o băgat în jeb şi l-o dus acasă şi l-o dat la tată-so.
Ş-o zîs cătă tată-so grijască dă puįu čel dă şęrpe aşę, ca să nu să găťe lapťele dă la įel,
şi dă la mîţă, şi dă tăťį. Ş-apoį tăt o luųat bătrînu pă lapťe la ańimalele lor şi griję dă
įęle. D-apoį şęprpele l-o băgat într-o-įagă aşę mare dă crastaveţ pănă če o cręescut
dă n-o-nťeput acolo. Apoį įară l-o pus înt-on čįubăr, d-acolo o pus într-on covată. În
covată n-o-nťeput. Atunčę l-o pus įară pă afară, pă on tărnaţ. Da aşę įera dă mare şi
dă gros şęrpele, Ş-aőpoi dă la o vręme, înt-o zî aşę dă sărbătŏare şiďę acolo şi să uįta
cătă įosagu luį. Că şi cîńele įera mare şi mîţa įera mare şi puįu čel dă şęrpe. Ş-atunčę
puįu čel dă şęrpe apucă şi vorbęşťe:
– Dragu-mńęo, gazda-mńeo !-zîče-, tare frumos îţ mulţămăsc-zîče- dă cręşťere care
mį- aį dat !-zîče. Da o vińit vreme-zîče- că şi mă dučį acasă la tată-mńęo-zîče. Că tata
-zîče- că įo am murit ! Da tata-męo-zîče- cînd mă viďę pă mińe, dŏară în lumęa asta
nu sînt aşę şerpį, aşę zdraveńį cum îs įo !
Aist-o fost pruncu, Vizoru, craįu şerpilor. Ş-apoį o zîs că męre. Dac-o zîs că or męre,
atunče o zîs puįu čel dă şęrpe:
– Nŏa, gazda-mńęo !-haį sui pă mińe !
Şi s-o suįt Pohon pă şęrpe ş-o-ncălărit. Atunčįa mîţa şi cîńele o zîs:
–Dragu-mńęo gazda-mńęo, şi noį ųom męrę cu ťińe!
Şi į-o luųat în braţ0Ń pa căţăl şi pă mîţă şi s-or dus. Da cînd s-or dus, s-or ajuns,
o trebuįit şi margă p-înt-o ţară a poţočilor. Acolo o fost poţočii să suįęų pă įel. Atunčę
cîńele tăt îį zdrobę pă poţįočį. O mărs, įar ajuns în ţara şŏarečilor. Acolo sărę şoarečii
la įel. P-în buzunar şi roďęaų hańęle dă pă įel. Atunčę mîţa įar îį zdrobę. Acolo ajuns
apoį la grańiţa şerpilor. Acolo įeraų tăt balauri grăńiţęrį. Atunčę Pohon s-o-ngrozît :
– O, dragu-mńęo, şęrpele-mńęo, da čę-a fi cu mińe aičę, că balaurii ăşťįa m-ar mînca !
– Dragu-mńęo, gazda-mńęo !-nu ťi ťme-zîčę įo-s gazda!
Atunčę puįu čel dă şęrpe cînd o fluįerat tăţį o stat hoptac înainťę luį! Şi į-o dat cale.
Şi o mărs pînă la tata luį, la coşťeįu tătîńe-so, care įera-n pămînt. Acolo įel s-o băgat
în lontru şi Pohon o stat afară. Cînd s-o băgat în lontru, atunč Împăratu Şęrpilor şi cu
împăr0Ńťęasa s-o sperięt că če puį să şęrpe s-o băgat la įi. Încă įi aşę şęrpe n-o văzut !
– Da čińe įeşťį ?
– Įo-s pruncu dumńęvŏast-ă !-zîče.
– Da că noį pă ťińe, fătu-mńęo, ťe-am ţînut c-aį murit ! D-apoi-zîče- cum ťę-aį putut
tu riďica aşę, apoį tu aį fost mort ?-zîče.
– D-apoį -zîče įo am avut on gazdă aşę -zîče-, că pă mińe d-am fi acasă nu mă puťęų
ţîńę. Aşę că cît am fost įo la gazda-mńęo, dă micuţ m-or prins -zîče- şi tăt cu lapťe m-am
ascăldat pînă če am plecat acasă-zîče.
– Auzį, fătu-mńęe !-dac-aş viďę įo pă gazda-to -zîče- atunčę įo -zîče-į-aş da -zîčečę-ar čęre ! Da į-aş turme dă oį, da į-aş gule dă boį vačį cu lapťe, da į-aş dă tăťe ! Şi
sacu į-aş da, şi bańį cu sacu į-aş da !-zîče.
Eį, da cînd o mărs įel pă cale, prunčii čel dă şęrpe į-o spus:
– Auzį, dragu-mńęo gazdă !-dac-om męrę la tata acasă, ťę-a-mbįa cu tăťe !-zîče.
Da nu primi ńimica-zîče-numa zî cătă tata că şi-ţ dęįe -zîče- că ţ-a făgăďi įel că ţ-a
da-zîče- şi nu ş-ar călca vŏarba ! Atunčę-į spuńe: Dragă-mńęo, gazda-mńęo-zîče- apu
čęre-zîce- mărjaųa dă su limbă-zîče. C-acolo puťerę taťii -mńeų-zîče. Şi dacă ačiįę ţ-ar
da, atunčę įeşťį gata !-zîče. Apoi -zîče-, mărjaua -zîce- are o sucă- zîče- că mărjaua
-zîče- c-îį lua în brînca dă stînga -zîče- şi acăr če gînďi pă faţa pămîntului să-mplińęască-zîče. Sara, după sfinţît dă sŏare îį luųa în mînă, -zîče- cu brînca dă ďiręapta şi fačį
cruče dă tre ųărį -zîče- tăťe să-mplińeşte !
Nŏa, asta įel o čerut ş-apoi l-o-mbięt împăratu şęrpilor şi įel o zîs că pentru cręşťerę
prunculuį acăr če čęre į-ar da ! D-apoi įel o zîs dară čę-a čęre ?
– D-apoį-zîče- dacă vreį-zîče- şi-m dăruįeşťį-zîče- păntru če ţ-am ar riďicat pruncu-zîče- aşę faįnă-zîče- şi-m daį mărjele ačęle dă su limbă! -zîče.
Eį, atunčę împăratu s-o scărpănat, c-amu atunčę įel a fost gata, că tăťe į-o vrut da
įel, numa mărjaųa n-o v-u da, numa fiindcă pentru pruncu o dat şi mărjaųa. Nŏa,
şi dacă į-o dat mărjaųa, atunčę l-o scos afară. Şi dacă l-o scos afară pă įel, ş-apoį s-o
suįit pă şęrpe şi l-o petrecut pînă la grańiţă.
Dacă l-o petrecut pănă la grańiţă, atunčę įară şęrpele s-o dus înapoį, įel o mărs şi
mîţa prinďę şŏarečele, a trecut la poţočį. Cîńele prinďę įară poţočii.
Atunčį a ajuns acasă, atunčę tată-so s-o sfăďit cu įel:
– Măįm Popońe, fătu-mńeo, če tăt umblį tu încŏače-încolo-zîče- cu cîńele şi cu mîţa-zîče- şi cu şęrpele ? -zăče. Apoį-zîče- noi n-avem če mînca !-zîče. Numa -zîče- şťiį
če ?-zîče.
– D-apoį-zîče- tată, įo pă čińe-oį luųa ?
– D-apoį-zîče- fătu-mńęo, įse aičę o ńevastă, cumu-į asta, cumnu-į čiįę, cumu-į čiįazîče. D-apoį ačeįa-į fi să noį că şi įę-į săracă!

Au trăit odată, în vremuri străvechi, un om şi o muiere şi ei aveau un prunc pe care
l-a chemat Pohon. Mama lui Pohon a murit de tânără, iar el a rămas cu tatăl său,
care a lucrat mult pentru el, i-a purtat de grijă, până când a crescut mare, mai mare şi
mai tare decât el. Pohon a devenit cel mai vrednic şi mai puternic tânăr din sat. Când
bătrânul tată a început să slăbească, i-a zis feciorului:
– Măi, Pohone, fătul meu, a venit vremea ca şi tu să mergi la lucru, fiindcă eu slăbesc
şi-mbătrânesc!
Tânărul l-a ascultat pe bătrân şi a început să muncească la oamenii din sat, la
construirea caselor, la ridicarea grinzilor şi a lemnelor, fiindcă numai el biruia lucrul
acesta greu. Pentru munca lui Pohon şi-a primit plata de care s-a bucurat nespus de
mult. Din primul câştig şi-a cumpărat o pisicuţă drăguţă, pe care a dus-o acasă, în
căsuţa mică, ca o colibă.
– Tată, dragă, acum avem şi noi un animal la casă. Te rog, să ai grijă de el!
– Bine, dragul meu!
Pohon a lucrat şi pe mai departe cu multă-multă sârguință. Din a doua plată şi-a
cumpărat un cățel frumușel. Atunci, pe tatăl său iarăşi l-a rugat:
– Tatăl meu, te rog să ai grijă de căţeluşul acesta!
– Bine, bine, fătul meu!
Se scurgeau zilele şi Pohon lucra din zori până-n noapte cu multă sârguinţă şi iscusinţă. O dată, către apus de soare, când tânărul venea spre acasă, a văzut câţiva
copii care se jucau la marginea drumului şi încercau să ucidă un pui de şarpe. Pohon
îndată le-a zis:
– Nu-l ucideţi, nu-l ucideţi, că mie îmi trebuie, îl iau eu cu mine!
Pohon a luat în mână puiul de şarpe, l-a cufundat în buzunar şi l-a dus acasă, zicându-i bătrânului:
– Te rog, taică, poartă-i de grijă şi acestui puiuţ de şarpe!
– Bine, bine, fătul meu!
Bătrânul a hrănit animalele aduse de Pohon: pisica, căţelul şi pe puiul de şarpe.
Pe ultimul l-a aşezat într-u borcan, apoi într-un ciubăr, iar mai târziu într-o covată,
fiindcă a crescut mare-mare, foarte mare şi se întindea apoi acolo, în târnaţ. A trecut
vremea când, deodată, puiul de şarpe a început să vorbească:
– Dragul meu, stăpânul meu, îţi mulţumesc până când o să trăiesc pentru creşterea
plină de dragoste, dar acum a sosit vremea să mă duci acasă la tatăl meu, deşi el aşa
ştie că eu am murit. Când o să mâ vadă n-o să creadă că eu sunt puiul lui, fiindcă nu
sunt în lumea şerpilor aşa de năzdrăvani ca mine. Dar o să-i spun că eu sunt pruncul
Vizorului, al craiului şerpilor.
După care, şarpele i-a zis lui Pohon:
– Stăpâne, stăpâne! Hai siue-te pe mine!
– Ei, bine, bine!
Pisicuţa zicea:
– Miau-miau-miau, ia-mă şi pe mine!
– Ei. bine, bine!
Căţeluşul lătra:
– Hau, hau, hau, stpâne, te rog, ia-mă şi pe mine cu tine!
– Ei, bine, bine!
Atunci Pohon şarpele l-a încălecat, pe pisicuţă şi pe căţeluş în braţe i-a luat, munţii
şi văile le-a cutreierat. Dar drumul era lung, greu şi plin de peripeţii. Când au trecut
prin ţara şobolanilor, câţeluşul pe toţi i-a ucis şi pe Pohon de rău l-a păzit. Au trecut
apoi prin ţara şoarecilor, unde pisicuţa i-a venit în ajutor. Iar când au ajuns la graniţa
Împărăţiei Şerpilor, unde regele se numea Vizor, Pohor s-a îngrozit văzând că paznicii
sunt nişte balauri:
– O, dragul meu, şarpele meu, ce crezi tu, ce va fi? Balaurii aceştia mă vor nimici!!
– O, dragul meu, stăpânul meu, nu te teme, fiindcă eu sunt acasă!
Atunci şarpele a fluierat şi toţi uriaşii l-au ascultat. A intrat apoi la taică-său şi la
maică-sa sub pământ. Împăratul şerpilor şi împărăteasa s-au speriat de şarpele cel
mare, care a intrat la ei în palatul pământesc.
– Cine eşti?, l-au întrebat.
– Eu sunt pruncul vostru!
– Tu eşti fătul meu? Vai, ce bien-i că n-ai murit! Da' cum de ai crescut aşa mare şi
cum de te-ai făcut atât de tare?
– Păi, eu am avut un stăpân foarte bun, care cu caş m-a săturat, în lapte dulce m-a
scăldat.
– Auzi, fătul meu, dacă pe stăpânul tău l-aş dărui orice ar vrea, ce i-ar dori inima:
turme de oi, cireadă de boi, sac plin cu bani…!
– Dragă tată, stăpânul meu este aici, afară, mă duc să-l chem ca să te vadă.
– Stăpâne, stăpâne vino şi tu cu mine la al şerpilor rege!, i-a zis puiul de şarpe lui
Pohon. Iar când taică-meu te va întreba că de ce te-ai bucura tu, atunci te rog, să nu-i
ceri altceva decât o mărgea pe care o poartă sub limbă, pentru că este fermecată şi făcătoare de minuni. Să ştii că dacă pe această mărgea, după apus de soare, o ţii în mâna
dreaptă îţi faci cruce de trei ori, atunci ţi se împlinesc toate lucrurile pe care le doreşti!
Pohon a intrat la Vizor, la Regele Şerpilor, care l-a întrebat:
– Stăpâne, Pohone, cum să-ţi mulţumesc, ce să-ţi dăruiesc pentru creşterea pruncului
meu, pe care mult îl iubesc? Cere-mi orice doreşti şi eu îţi voi da!
– Înălţate Împărate, dacă vrei să mă cinsteşti, atunci mărgeaua de sub limbă să
mi-o dăruieşti!
Atunci Vizor s-a scărpinat în creşteul capului, dar şi-a împlint promisiunea şi i-a
dăruit mărgeaua. Şarpele l-a petrecut pe Pohon până la graniţa de ieşire din ţara lor
şi apoi prietenii cei buni şi-au luat rămas bun.
Pohon, cu pisicuţa şi cu căţeluşul, sănătoşi şi voioşi, s-au reîntors acasă, iar taică-său
îi zice:
– Măi, Pohone, fătul meu, dar pe unde colinzi tu cu căţelul şi cu pisica şi cu şarpele
uitând de mine? Nu mai avem nici-o bucătură ce să luăm în gură! Dar ştii tu ce? Întoarce-te! Adă-ne aici o stăpână de casă, harnică şi frumoasă!
– Bine, taică, bine, dar ştii ce? Te rog, du-te şi cere-mi-o de nevastă pe frumoasa
prinţesă!
– Măă, nu vorbi prostii! Cum să mă duc eu la împărat, că împăratul o să-i ia capul!
(continuare în numărul viitor)
Ştii şi tu că noi n-avem nimica, numai coliba aceasta.
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Tezaur de monede de
argint, descoperite la
marginea unui drum de
ţară de un pasionat de
arheologie

Acesta a adăugat că în locul unde au fost găsite primele monede cercetările au fost continuate de către specialiștii muzeului, care au mai descoperit 39 de monede, din care cinci
de bronz, iar restul din argint.

Un tezaur ce include circa 60 de monede, majoritatea din argint, datând de la finalul
Evului Mediu, a fost descoperit, recent, la marginea unui drum din zona localității Fetindia,
de către un pasionat de arheologie, ultimele piese fiind aduse la suprafaţă joi, de către
specialiștii Muzeului Județean de Istorie şi Artă Zalău.

„Este vorba de un tezaur de monede din argint datând de la mijlocul secolului XVII până
la mijlocul secolului XVIII. Unele sunt găurite, deci au fost prinse într-o salbă. Specialiștii
noștri lucrează acum la curățarea şi identificarea monedelor, dar majoritatea par a fi monede
din Imperiul Austro-Ungar”, a adăugat Horea Pop.
Un prim lot, de 29 de monede din argint, a fost descoperit, în luna martie, de un detectoristdin Zalău, în zona numită „Între dealuri”, la marginea unui drum ce face legătura
între localitățile Fetindia şi Meseşenii de Jos. Zona e situată mai aproape de hotarul satului
Fetindia, iar monedele au fost găsite cu ajutorul unui detector de metale.

„Cel care le-a descoperit a procedat conform legii, respectiv le-a predat la primăria comunei Meseşenii de Jos, de unde au ajuns la Direcția pentru Cultură. De acolo, vor fi date
spre păstrare, cel mai probabil, muzeului din Zalău”, a declarat șeful secției de arheologie
din cadrul Muzeului Județean, Horea Pop.

Acesta a subliniat faptul că este vorba de piese fragile, deteriorate de condițiile improprii
în care au fost ținute, dar şi de calitatea slabă a materialului din care au fost realizate.
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Zile româneşti, la
Şcoala Generală
Română din Aletea

Conform tradiţiei, an de an, Şcoala Generală Română din Aletea, organizează un program dedicat
naţionalităţii române, intitulat „Zile româneşti”. Sub
coordonarea directorului Petru Sălăjan şi a directoarei adjuncte, Florica Berényi, anul acesta programul
s-a desfăşurat în perioada 23–25 aprilie şi a inclus toţi
şcolarii din această unitate de învăţământ.
Astfel, ziua de luni a fost dedicată unui concurs de
ortografie la limba română cu participarea elevilor
claselor I–VIII. Tot în această zi elevii au fost supuși
unor teste de înţelegere a textelor. Testele au fost
alese şi realizate de către profesorii de limba română din această unitate de învăţământ, luându-se în
considerare toate cele învățate, în funcţie de vârstă.
Rezultatele testelor au fost promițătoare, elevii arătând interes faţă de însușirea limbii române.
Marţi, 24 aprilie, a fost ziua competițiilor. Elevii
au participat la diferite probe de verificare a cunoștințelor despre poporul român. Programul zilei s-a
dovedit a fi unul atractiv şi de calitate, punând în
valoare abilitățile elevilor. Cea de-a treia zi şi ultima
s-a axat pe gastronomia românească şi jocuri. Cu
toţii, elevi şi profesori, s-au întrunit în curtea şcolii
unde, când în jurul ceaunului, când pe terenul de joc,
s-au lăsat cuprinși de atmosfera familială, petrecând
împreună o zi deosebită. Desigur, toţi cei prezenţi au
fost invitaţi la o mămăliguţă cu tocană de ciuperci.
Corina
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