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În pragul vieţii

C el mai important eveni-
ment al vieții de elev este 
absolvirea. Iar festivitatea 
prin care se marchează 

acest moment special contribuie din 
plin la accentuarea emoțiilor me-
morabile. După bucuria absolvirii, 
însă, urmează întrebările importante 
pentru tineri și pentru părinții lor. 
Trebuie să conştientizăm că mulţi 
dintre copiii noştri îşi doresc să studi-
eze mai departe în străinătate. Unii în 
țara mamă, alții mult mai departe de 
casă. Este alegerea lor şi trebuie să îi 
înţelegem şi să îi sprijinim. Să ne mân-
drim cu ei, cu originea lor, şi, pe cât 
posibil, să îi convingem să se întoarcă 
acasă, după desăvârşirea studiilor, să 
contribuie la dezvoltarea societăţii 
noastre și să susțină comunitatea din 
care au plecat. 

Pentru ei, pentru cei care vor să 
studieze în străinătate, este necesar 
să cunoască realităţile ţării pentru 
care aplică. Sunt diferenţe mari între 
ţări membre ale UE şi cele în afara 
UE, raportate la noi, şi e foarte bine 
ca studenţii sau elevii să cunoască în 
amănunt aceste diferenţe, mai ales 
în zona vulnerabilităţii, nu doar a 
beneficiilor, a avantajelor.

Fiecare dintre noi este conştient că 
în ofertele şcolilor şi universităţilor 
din străinătate, avantajele sunt trecu-
te cu majuscule, pentru a impresiona 
şi atrage elevii sau studenţii, în timp ce 
obligaţiile, aspectele legate de costul 
vieții, de legislaţia muncii (în cazul 
în care studentul doreşte să lucreze 
part-time), sau alte amănunte, sunt 
mai puţin scoase în evidenţă sau chiar 
deloc.

De aceea, este nevoie de responsa-
bilitate și seriozitate deja în această 
etapă a vieții. Sunt vectorii care vor 
influența toată viața acestor tineri de 
acum încolo.

În limba română se spune adesea că 
nicio faptă bună nu rămâne nepedep-
sita. Sigur, amarul acestei constatări 
este discutabil. Nu rămâne însă cu si-
guranță nepedepsita o decizie greșită, 
un pas eronat, o abatere gravă. Tinerii 
noștri care ies în viață asta trebuie să 
aibă în vedere: că odată cu absolvirea, 
intra într-o perioadă a obligațiilor. Iar 
noi, ca părinți, nu îi ajutăm cu nimic 
dacă nu deschidem ochii asupra exi-
gențelor lumii în care trăiesc.

Tuturor celor care sunt în această 
perioadă importantă a vieții le dorim 
mult succes și noroc. Și să nu uite de 
unde au plecat și unde se vor întoarce 
să confirme toate speranțele frumoase 
și așteptările legate de ei.

Fundația „Pax21” din Timișoara, a venit pentru al patrulea an în mijlocul elevilor din 
Giula și a oferit patru Diplome de Excelență: doamnei director dr. Maria Gurzău Czeglédi 
și celor trei directoare adjuncte, Ana Radici Repiský, Andrea Cséffán Szántó, Ildikó Ruzsa 
Pilan, precum și premii în valoare de 100 de euro, o carte și o plachetă la cei mai buni elevi, 
câte unul din fiecare clasă.

Premiile au fost înmânate de preşedinte Fundației, prof. univ. dr. Ioan Petroman, de vi-
cepreședintele prof. univ. dr. Petru Ștefea, decanul Universității de Vest din Timișoara şi 
de alți membri, următorilor elevi: Maia Bardősz, cl. 1; Orsolya Ruzsa, cl. 2; Ádám Orosz, 
cl. 3; Mara Stăvaru, cl. 4; Carolina Martin, cl. 5; Ajsa Vadvirág Illich, cl. 6; Levente Sziklai, 
cl. 7; Hanna Szöllősi, cl. 8; Tibor Emanuel Şimon, cl. 9; Dora Misik, cl. 10; Dzsenifer Ruzsa, 
cl. 11; Angelica Boka, cl. 12. În cuvântul său domnul preşedinte a prezentat obiectul de ac-
tivitate al acestei fundaţii printre care se numără şi premierea învățământului românesc 
din comunităţile istorice din afara graniței. 

În după-amiaza Duminicii a III-a după Rusalii, Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu clericii Catedralei și cu alți slujitori, 
părintele paroh Teodor Marc, părintele arhimandrit Calinic 
Covaci, paroh la Otlaca Pustă, părintele Petru Pușcaș, paroh 
la Giula Mică și părintele Aurel Bătrân, paroh la Bichișciaba, 
au săvârșit Taina Sfântului Maslu, la care au luat parte mai 
mulți credincioși, iubitori ai rugăciunilor pentru tămăduirea 
sufletelor și a trupurilor, care sunt binevenite și așteptate de 
aceștia când este cu putință ca ele să fie săvârșite. După rân-
duială, aceștia au fost unși de şapte ori cu untdelemn sfințit, 
iar Ierarhul a tâlcuit la final semnificația slujbei și ajutorul pe 
care îl primim de la Dumnezeu, prin Taina Sfântului Maslu. 

Rugăciunile și prezența credincioșilor la slujbe, în Cate-
drală și în orice biserică, reprezintă un prilej de bucurie și de 
binecuvântare, care îi apropie de Bunul Dumnezeu, aducân-
du-le pace și liniște în suflete precum şi în viața lor de zi cu zi.

Taina Sfântului Maslu
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Școala Generală Românească din Aletea angajează cu data de 1 septem-
brie 2018, un cadru didactic, învățător cu specializare în limba română. 

Depunerea candidaturii se pot face până la data de 1 august 2018, la 
directorul Petru Sălăjan. 

Pentru informații suplimentare: tel.: 06-66/240-492; e-mail: romiselek@
freemail.hu; adresă: Eleki Román Általános Iskola 5742 Elek, Lőkösházi 
út 3.

Între marile bucurii pe care ni 
le oferă uneori viaţa este şi aceea 
că, din când în când, putem să 
ne omagiem seniorii.

Duminică, 17 iunie, la Bi-
serica Sf. Cuv. Parascheva din 
Giula, după Sfânta Liturghie, 
am avut bucuria de a-l avea în 
mijlocul credincioşilor pe Mihai 
Bihari, care a împlinit frumoasa 
vârstă de 89 de ani. Este cel mai 
în vârstă credincios al bisericii, 
care a muncit mai bine de 25 
de ani la Biserica Ortodoxă din 
Bichişciaba, oraş unde a locuit 
alături de soţia sa, Katalin, între 
timp decedată. În urma acestei 
întâmplări nefericite, Mişi baci 

Aniversare 
la 89 de ani

Taina Sfântului 
Botez, la 
Biserica Sf. 
Parascheva 
din Giula

vine la Giula, la unul dintre 
copiii săi, unde locuieşte în 
prezent şi unde este îngrijit cu 
multă dragoste şi atenţie. L-am 
vizitat înaintea momentului 
aniversar şi din discuţiile avute 
se declara extrem de bucuros 
pentru că aici, la noua locuinţă, 
se simte bine şi în siguranţă.

Ne-am bucurat mult că acest 
om a ales să devin credinciosul 
parohiei Giula Mică şi că du-
minică l-am sărbătorit într-un 
cadru festiv. Însoţit de nora 
sa, Mişi baci a trăit momente 
speciale atunci când întreaga 
asistenţă prezentă la biserică 
i-au cântat „Mulţi ani trăias-

că!”, după care rând pe rând 
l-a felicitat şi personal. Ochii 
i s-au umplut de lacrimi şi cu 
vocea tremurând de emoţie a 
mulţumit tuturor pentru acest 
moment unic. Faptul că a ajuns 
la această vârstă îl datorează 
credinţei sale şi-i mulţumeşte 
Bunului Dumnezeu pentru că 
l-a învrednicit să ajungă „bă-
trâneţi fericite şi să-i vadă pe 
fiii fiilor lui”. A avut o căsnicie 
excepțională cu soţia sa, tocmai 
de aceea despărțirea de ea l-a 
durut foarte mult.

Mişi baci este încă un om 
activ care a reuşit să treacă 
peste multe greutăţi în viaţă. În 
prezent este activ pe reţelele de 
socializare, are mulţi prieteni 
care-l contactează, iar în viaţa 
cotidiană are o relaţie bună cu 
neamurile sale, cu prietenii şi 
cunoscuții.

Şi noi îi dorim pe această cale 
viaţă paşnică, cu lungime de 
zile, multă sănătate şi bucurie 
alături de cei dragi, precum şi 
de toţi cei care îl respectă şi îl 
iubesc.

La mulţi ani, bace Mihai!
Petru Puşcaş

Duminică, 17 iunie, la Biseri-
ca Sf. Cuv. Parascheva din Giula, 
a avut loc un eveniment deose-
bit, anume administrarea Sfintei 
Taine a Botezului unei fetiţe de 

9 ani, pe nume Amanda Marc, 
care a primit şi numele de botez 
Ana, la fel ca şi bunica sa, având 
ca naşă pe doamna educatoare 
Monica-Tobias-Marc, care este 

şi director adjunct la Grădiniţa 
Românească din strada Galamb. 

Ana Amanda Marc s-a născut 
în anul 2009, 18 iunie, în Giula, 
actualmente locuind în Aletea 
împreună cu părinţii şi surorile 
ei. Tatăl este angajat la Poliţia 
de Frontieră, desfăşurându-şi 
activitatea la Vama din Giula.

Mama ei, Timea Marc, este 
de religie catolică, iar tatăl or-
todox. 

Aşa după cum se ştie Taina 
Sfântului Botez este poarta de 
intrare în creştinism, prin care 

cel botezat devine membru al 
bisericii creştine în cazul de faţă 
al Bisericii Ortodoxe Române.

Botezul este prima taină din 
cele şapte, rânduite de Biserica 
Ortodoxă, care se administrea-
ză atât copiilor cât şi adulţilor, 
deschizând celui botezat calea 
către împărăţia Lui Dumnezeu.

Ana Amanda Marc este o 
fetiţă frumoasă şi ascultătoare 
care la cei 9 anişori a înțeles 
acest important eveniment din 
viaţa sa. Alături de ea au parti-
cipat şi tatăl şi mama sa, precum 

Erată
În numărul 23, din data de 8 iunie 2018, în pagina 

a doua a ziarului nostru, la articolul „Sufletul şi tru-
pul s-au îngemănat întru zidire”, facem rectificarea: 
evenimentul a avut loc în localitatea natală a miresei, 
Hejcé, iar Taina Sfintei Cununii a fost oficiată de pas-
torul Sohajda Levente.  

şi surorile sale, care au fost şi 
ei impresionați de acest eveni-
ment. A fost de faţă şi bunica, 
Ana Marc, o bună credincioasă 
a Parohiei din Giula Mică.

După oficierea acestei Sfinte 
Taine, toţi cei prezenți au feli-
citat-o atât personal, cât şi pe 
părinții ei, după care s-a intonat 
cântarea tradițională „Mulţi ani 
trăiască!”.

A fost un eveniment memora-
bil, care cu siguranţă va rămâne 
în sufletul întregii familii.

Petru Puşcaş 

„La mulţi ani, 
bace Mihai!”
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Poetul Mihai Eminescu, de la 
trecerea căruia la cele veșnice 
se împlinesc în data de 15 iu-
nie 129 de ani (†15 iunie 1889), 
a fost comemorat la Parohia 
Apateu, aparținând Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria 
(14 iunie 2018).

Programul a cuprins întâm-
pinarea Ierarhului și o slujbă de 
pomenire pentru Poet, săvârșită 
în biserică de Preasfințitul Pă-
rinte Episcop Siluan, împreună 
cu părintele paroh Origen Sa-
bău, consilierul cultural al Epi-
scopiei, organizatorul și gazda 
întregii manifestări, părintele 
Florin Olteanu, protopop de 
Giula, părintele Cosmin Pop, 
paroh la Jaca, părintele Ionuț 
Negrău, paroh la Săcal și ar-
hidiaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală din 
Giula, cuvântări adresate în 
cinstea și memoria Poetului 
nostru Național și un minunat 
program artistic, cu versuri și 
cântece din Eminescu, oferit de 
un grup de 17 elevi din clasa IV 
B, de la Colegiul Național „Iosif 
Vulcan” din Oradea, sub îndru-
marea doamnei învățătoare și 
preotese Lavinia Sabău.

Preasfințitul Părinte Siluan 
și-a exprimat bucuria de a re-
veni iarăși în frumoasa biserică 
din Apateu, de data aceasta 
pentru a ne aduce aminte și 
a înălța o rugăciune pentru 
odihna sufletului Poetului Na-
țional Mihai Eminescu, care a 
rămas în conștiința și cultura 
Poporului Român ca un reper 
luminos, creator de limbă li-
terară și grai românesc, depo-
zitar al unei bogate experiențe 
de viață și al unei mari iubiri 
față de Neamul din care și el 
face parte, iar doamna Ligia 
Mirișan, directorul Bibliotecii 
Județene „Gheorghe Șincai” 
din Oradea, a evocat, la rândul 

Poetul Mihai 
Eminescu 
comemorat 
la Apateu

ei, personalitatea și rolul jucat 
de poet în viața atâtor generații 
de români, care trebuie păstrat 
cu sfințenie și cultivat și pentru 
viitor. Ea a dat citire, de aseme-
nea, ultimei poezii rămase în 
manuscris, compusă de Poet cu 
puțin timp înainte de trecerea 
sa la cele veșnice.

Versurile, trăirile și emoțiile 
marelui Poet Mihai Eminescu 
au fost mai apoi puse în scenă în 
modul cel mai pur și interesant 
cu putință, de copiii din Oradea, 
care au interpretat fragmente 
semnificative din „Scrisoarea 
a III-a”, „Luceafărul”, dar și din 
alte poezii și au cântat cântece 
consacrate și nemuritoare din 
Eminescu. Glasurile, talentul 
și nevinovăția copiilor au en-
tuziasmat asistența și au dat o 
notă aparte întregii sărbători. 
La final, elevii au pregătit și o 
surpriză literară pentru învă-
țătoarea lor, doamna Lavinia 
Sabău, care i-a îndrumat vreme 
de 4 ani în tainele cunoașterii și 
ale învățământului și de la care 
își iau rămas bun în aceste zile, 
pentru a accede la o nouă etapă 
educativă importantă din viața 
lor școlară. Tot de la Colegiul 
Național „Iosif Vulcan”, din 
Oradea, au mai luat parte și alte 
cadre didactice: Dana Mihin-
cău, profesoară de geografie, 
domnul Răzvan Gabor, profesor 
de matematică, domnul Lucian 
Mihincan, inginer și specialist 
pe partea tehnică de susținere 
a programului, precum și alți 
părinți și participanți.

Și din cadrul comunității 
românești din Ungaria au fost 
prezente mai multe oficialități, 
Florin Trandafir Vasiloni, con-
sulul general al României la 
Giula, Mariana Negreu Vetró, 
directorul Centrului de Docu-
mentare și Informare al Auto-
guvernării pe Țară a Românilor 

din Ungaria, reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise din Unga-
ria, Ligia Mirișan, directorul 
Bibliotecii Județene „Gheorghe 
Șincai” din Oradea și alți invi-
tați. Circa o sută de persoane 
au onorat invitația adresată și 
manifestarea dedicată Poetului 
Mihai Eminescu la Apateu.

La finalul programului ar-
tistic, copiii au primit cărți din 
partea Bibliotecii Județene din 
Oradea și dulciuri din partea 
Centrului de Documentare și 
Informare al AȚRU, iar părin-
tele Origen Sabău a adus mulțu-
mire tuturor participanților și 
celor care l-au sprijinit în orga-
nizarea acestei manifestări. De 
asemenea, au fost depuse coroa-
ne de flori, la bustul din bronz 
al Poetului Mihai Eminescu, 
amplasat în curtea Parohiei în 
anul 2000 și realizat cu sprijinul 
Universității de Stat din Oradea 
și al vrednicului de pomenire 
rector Teodor Maghiar.

Evenimentul, ajuns la cea de 
a XVIII-a ediție, s-a încheiat 
cu o agapă frățească, oferită de 
parohie, cu sprijinul financiar 
al Centrului de Documentare 
și Informare al AȚRU prin-
tr-un proiect accesat la Fondul 
de Subvenţii al Ministerului 
Resurselor Umane și al Au-
toguvernării de Naţionalitate 
Română din Apateu, în aer liber, 
la centrul misionar-pastoral 
și parcul natural construit în 
grădina casei parohiale.

BPEORU
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La revedere, 
şcoală dragă!

Emoţii, lacrimi de bucurie, speranţe şi planuri de vacanţă. 
Ultimul sunet de clopoţel a pus capăt unei frumoase expe-
rienţe. Buchetele de flori, îmbrăţişarea părintelui, bucuria 
succesului şi răsplata binemeritată, prilej de bucurie şi de 
nostalgie, vor rămâne amintiri trecute pe filele anilor ce vin 
şi se duc precum soarele la apus. O nouă promoţie de absol-
venţi îşi i-au zborul spre culmile nemărginite ale vieţii, spre 
un nou drum cu încercări şi provocări.

La revedere, şcoală şi voi profesori dragi! La revedere, 
bancă în care am stat şi voi colegi de clasă!

La sfârșitul acestei săptămâni, în școlile generale din 
Ungaria, au avut loc serbări de rămas bun ale absolvenților 
promoției  2010–2018. Mai jos vă prezentăm un colaj de la 
aceste evenimente.

Giula
Sâmbătă, 16 iunie, absolvenți 

de clasa a VIII-a de la Școa-
la Generală Românească din 
Giula şi-au luat rămas bun de 
la instituție și dascălii lor, la 
încheierea acestei prime peri-
oade importante de studii din 
viața lor.

La evenimentul desfășurat 
în sala festivă a Liceului Ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu”, ce 
cuprinde și Școala Generală, 
au fost prezenți elevi, cadre 
didactice, părinți, bunici și 
oficialități.

Programul a început cu im-

nul „Gaudeamus” și cuvântul 
doamnei director dr. Maria 
Gurzău Czeglédi, care i-a sa-
lutat pe toți participanții și s-a 
adresat apoi copiilor cu apre-
cieri, felicitări și nenumărate 
îndemnuri folositoare pentru 
viața lor, care ar putea fi înca-
drate până acum într-un fel de 
jurnal spiritual al elevilor, cu 
principii și valori încrustate 
deja în sufletele acestora și care 
îi vor călăuzi cu siguranță și de 
acum înainte.

Trei eleve din clasa a VII-a, 
cu emoție în glas și-au luat 
rămas bun de la colegii lor mai 
mari, absolvenți, după care ele-

vii de clasa a VIII-a, împreună 
cu diriginta lor Ana Juhász 
György au urcat pe scenă, pri-
mind fiecare câte un trandafir 
alb și o trăistuță cu anii de 
studii, 2010–2018 și diferite 
obiecte simbolice. Ca de fiecare 
dată, în grupuri de câte doi sau 
trei, elevii de clasa a VIII-a au 
prezentat rând pe rând mesaje 
de suflet, în versuri și cuvinte 
ce au cuprins recunoștința 
sinceră față de profesorii lor și 
de părinți pentru tot ceea ce au 
învățat în decursul acestor ani.

A urmat apoi premierea celor 
mai buni dintre acești elevi, 
care au primit diferite diplome, 
distincții și premii: premiul 
„elevul eminent” – Gergő Ma-
gyar; premiul din partea Fun-
dației „Pro Discipulis” – Roland 
Nagy; premiul din partea AȚRU 
– Livia Petra Szelezsán şi Han-
na Szöllősi; premiul Autoguver-
nării de Naţionalitate Română a 
Județului Bichiș – Edina Fanni 
Csobán; premiul Autoguvernă-
rii de Naţionalitate Română din 
Giula – Timeea Larisa Vincze; 
premiul Centrului de Docu-
mentare şi Informare – Anna 
Árgyelán. Au mai fost premiaţi 
elevii:  Baldvin Husvéth, Rebeka 
Milek; Petra Kiara Szabó; Zsó-

fia Erdős, Zsombor Boros, Ede 
Róbert Szelezsán. 

Prof. univ. dr. Teodor Cilan, 
prorectorul Universității „Aurel 
Vlaicu” din Arad a înmânat trei 
premii din partea universității  
elevilor Gergő Magyar, Petra 
Szelezsán şi Hanna Szöllősi.

Profesoarea Claudia Toma, 
din Arad a înmânat două pre-
mii speciale pentru doamna 
director dr. Maria Gurzău 
Czeglédi şi eleva Timeea Larisa 
Vincze. Au mai fost răsplătiți 

acei părinți care s-au implicat 
activ în viața școlii și a elevilor 
de clasa a VIII-a, precum şi 
doamna dirigintă Ana Juhász 
György. Şi doamnei învățătoare 
Eva Pătcaş Sabău, i-a fost răs-
plătită activitatea primind din 
partea Preasfințitului Părinte 
Episcop Siluan o Diplomă de 
Excelență și un album de artă 
românescă, pentru sârguin-
ța și devotamentul în folosul 
Şcolii, al Bisericii Străbune și 
al elevilor ei, dar și pentru ser-
bările pregătite întotdeauna cu 
prilejul hramurilor și al Prazni-
celor Împărătești, la Catedrala 
Episcopală și la biserica din 
Giula Mică.

Serbarea de rămas bun a fost 
încununată cu multă emoție, 
sensibilitate, nostalgie și bu-
curie, ca de fiecare dată și a 
constituit un punct de referință 
în viața elevilor absolvenți, a 
Școlii Românești din Giula și a 
tuturor participanților la acest 
eveniment.

În acest an au absolvit clasa 
a VIII-a la Școala Generală Ro-
mânească din Giula un număr 
de 17 elevi, iar 14 dintre aceștia 
îşi vor continua studiile tot la 
această instituţie de învăţă-
mânt.

Micherechi
Vineri, 15 iunie, la Şcoala Ge-

nerală din Micherechi, a avut 
loc Serbarea de rămas bun.

Festivitatea s-a desfășurat în 
sala de sport a instituției și s-a 
bucurat de prezența cadrelor 
didactice, a elevilor și părinți-
lor, dar și a mai multor oficiali-
tăți. Prezentatorul programului 
a fost elevul Toszeczki Marc, 
din clasa a VII-a.

După intrarea festivă în sală 
a celor 7 elevi absolvenți de 
clasa VIII-a, însoțiți de diri-
ginta lor, Ana Solcan, a urmat 
intonarea imnurilor de Stat ale 
Ungariei și României, după care 
un grup de 3 copii au cântat 
cântece populare tradiționale, 
iar elevii absolvenți au cântat și 
ei, în grup: „Rămas bun, școală 
dragă!”.

Discursuri festive, pline de 
emoție și urări de bine pentru 
acești elevi aflați astăzi în cen-
trul atenției, au fost adresate 

de domnișoara director Ana 
Ruzsa, doamna primar Mar-
gareta Tat și doamna Krisztina 
Teleki-Szávai.

Un cuvânt de binecuvântare 
a fost rostit și de Preasfințitul 
Părinte Siluan, care a oferit şi 
trei diplome elevilor din clasa a 
VIII-a, Petru Iova, Réthelyi Esz-
ter și Toszeczki Marc, din clasa 
a VII-a, pentru participarea 
la concursul de religie on-line 
intitulat „Alături de Hristos în 
Europa secolului XXI”, organi-
zat în data de 10 martie 2018, 
de Colegiul Național Pedagogic 
„Gheorghe Lazăr” și Colegiul 
de Muzică „Sigismund Toduță” 
din Cluj-Napoca, împreună cu 
Mitropolia Clujului, Maramu-
reșului și Sălajului.

Programul copiilor a con-
tinuat prin mesajul de rămas 
bun adresat de elevii din clasa 
a VII-a, după care, rând pe 
rând, elevii absolvenți s-au 
înfățișat înaintea publicului și 
au transmis, cu multă emoție, 

gândurile lor de mulțumire și 
recunoștință, precum și spe-
ranțele pentru viitor. 

La final, toți au primit din 
partea directoarei carnetele de 
absolvenți, diplome și premii, 
iar alte daruri simbolice, po-
trivit tradiției, le-au fost oferite 
din partea Primăriei și a altor 

instituții. Premiul I, dar și alte 
distincții, le-a primit elevul 
Petru Iova, care a participat 
la toate concursurile școlare 
și extrașcolare și s-a remarcat 
prin rezultate foarte bune la 
învățătură, dar calitățile și 
realizările importante ale fie-

cărui elev au fost evidențiate 
de directoarea Ana Ruzsa, la 
momentul potrivit.

Manifestarea s-a încheiat 
cu un cântec școlar specific, 
interpretat de elevii absolvenți.

La Școala Generală din Mi-
cherechi au absolvit un număr 
de 7 elevi.                             BPEORU
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Săcal
La şcoala din Săcal, sâmbătă, 16 iunie, în prezența părinților, a 

rudelor, prietenilor, a colegilor mai mici şi a cadrelor didactice, a 
avut loc serbarea de rămas bun a celor zece absolvenţi de şcoală 
generală. Diriginta clasei, Nagy Gizella, a vorbit cu generozitate 
şi cuvinte alese despre acest moment important iar după ultimul 
sunet de clopoțel, tinerii au fost conduși prin instituția de 
învăţământ, ca un ultim omagiu pentru tot ce a însemnat anii 
de şcoală. Ei au fost călăuziți de doamna dirigintă, directorul 
adjunct, domnul Győri Zoltán şi directoarea școlii, doamna 
Elena Szilágyi Lászlóné.

Afară, în curtea frumos decorată, părinții, rudele și elevii 
așteptau absolvenții pentru serbarea de rămas bun.

Evenimentul a fost oficiat de primarul Pálfi Tamás, preotul 
reformat Répási István şi preotul ortodox Ionuţ Teodor Negrău.

La discursurile de adio, mulți oameni și-au şters lacrimile. 
Programul a cuprins cântece şi poezii dedicate școlii, profesorilor, 
părinților şi s-a încheiat cu aplauze, flori şi cadouri.

Manifestarea a continuat cu serbarea de închidere a anului 
școlar unde directoarea Elena Szilágyi a înmânat premiile pentru 
elevii eminenți, pentru cei care au avut o conduită exemplară şi 
pentru cei mai buni sportivi.

Autoguvernarea de Naţionalitate Română a înmânat un 
premiu în valoare de 10.000 de forinți absolventului eminent 
Győri Péter. La final toți elevii au primit certificatele de studii 
care atestă trecerea în anul următor.                                  J. Vmirjáncki

Apateu
La școala din Apateu s-a încheiat anul școlar! La manifestarea 

organizată sâmbătă, 16 iunie, au fost serbați şi absolvenții clasei 
a opta, nouă la număr. Plecați din clasa în care au învăţat opt ani 
şi conduși de doamna director Vad Erzsébet, au străbătut școala, 
trecând prin fiecare ungher al ei, ca în final să ajungă în sala de 
sport unde erau așteptați de numeroșii invitați, dornici să fie 
părtași la acest deosebit moment.

Manifestarea a fost oficiată şi de primarul Tarsoly Attila. Szegedi 
András Ádám, Tokai Kristóf şi Váradi Krisztián au recitat în limba 
română. Molnár Laura, în numele colegilor, şi-a luat la revedere de 
la absolvenţi. Ștafeta a fost predată, steagul unității de învăţământ 
a fost înmânat elevilor clasei a șaptea.

Momentul mult aşteptat s-a realizat în curtea școlii cu înălțarea 
baloanelor, felicitările, înmânarea florilor, cadourilor.

Elevii eminenți au fost răsplătiți! Inspectoratul școlar din 
Berettyóújfalú a înmânat premiul elevului eminent pentru Váradi 
Krisztián, din clasa a V-a. Conducerea primăriei a înmânat elevei 
Mező Orsolya, din clasa a VIII-a, o diplomă de onoare şi un premiu 
pentru rezultatele obţinute în cei opt ani de şcoală.

Președintele Autoguvernării de Naţionalitate Română, Ioan 
Blaga, a înmânat premii pentru acei elevi care au avut o activitate 
școlară remarcabilă: Kovács Gergő Balázs, cl. 2, Karancsi Karolina 
Julianna, cl. 3, Groza Zsófia, cl. 4, Papp Réka, cl. 4, Tokai Kristóf, 
cl. 5, Tóth Kamilla Boglárka, cl. 6, Lata Patricia Alexandra, cl. 7 şi 
Lauff Regina Alexandra, cl. 8.

Pe final conducerea școlii a anunţat posibilitățile de petrecere 
a timpului liber pe perioada de vară asigurate de instituția de 
învăţământ şi administrația locală.                                     

J. Vmirjáncki

Aletea
Sub genericul „Adio, şcoală dragă”, vineri, 15 iunie, la Şcoala 

Românească din Aletea a avut loc festivitatea de absolvire a elevilor 
clasei a VIII-a. Cei şase de absolvenţi au încheiat o etapă a vieţii, 
luând parte la acest minunat program festiv alături de cadrele di-
dactice, părinţi, bunici, invitați.

Programul s-a desfăşurat în sala de sport a școlii şi s-a bucurat 
de un număr însemnat de invitați printre care Gheorghe Kozma, 
şef de Oficiu al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, 
Gheorghe Bágy, președintele Autoguvernării de Naţionalitate 
Română din localitate, dr. Heim Lajosné, viceprimar, Singer Éva, 
conducătoarea comitetului de părinţi din cadrul grădiniţei, Vasile 
Botás, președintele Asociaților Românilor din Aletea.

Evenimentul a fost deschis de domnul Petru Sălăjan, directorul 
instituției de învăţământ, care s-a adresat absolvenților cu alese 
cuvinte, gânduri şi sfaturi care să le fie de folos în următoarea etapă 
a vieţii, cea a necunoscutului, cea în care se vor forma ca viitori 
membri ai acestei societăți.

Absolvenții clasei a VIII-a care au avut-o ca dirigintă pe doamna 
prof. Csobánné Stelkovics Edina, au pregătit pentru acest moment 
un montaj literar-artistic prin care şi-au exprimat regretul că vor 
părăsi această şcoală fără a uita să mulțumească cadrelor didactice 
care i-au călăuzit pe tot parcursul anilor şi care le-au fost mereu 
alături atunci când a fost nevoie.

Direcțiunea școlii, conform tradiției, a înmânat meritatele premii 
elevilor cu cele mai bune rezultate la învăţătură şi o conduită exem-
plară. Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria a oferit 
premiul „Pentru rezultate bune la învăţătură şi conduită exemplară” 
absolventei Cziráki Mária.                                                            Corina
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Pocei
Absolvenții claselor a VIII-a A şi B, de la Școala Generală 

„Lorántffy Zsuzsanna” din Pocei, au fost sărbătoriți într-un cadru 
festiv, sâmbătă, 16 iunie. De la toamnă îşi vor continua studiile la 
alte instituții de învăţământ.

Evenimentul a fost deschis de directoarea Molcsán Piroska, 
care şi-a exprimat gândurile la acest „sfârşit şi început de drum”, 
după care a răsplătit activitatea acelor persoane care de-a lungul 
anilor au activat în cadrul comitetului de părinţi.

Au mai rostit cuvântări Jónásné Somogyi Nóra din partea 
părinților, Halász Zsanett şi Halász Ildikó, din partea elevilor 
clasei a VIII-a şi Budai Enikő şi Simon Dániel, din partea elevilor 
clasei a VII-a.

Programul festiv a fost însoțit şi de o proiecție video cu un 
filmuleț din anii de şcoală. Dans, muzică, poezie, un moment 
artistic deosebit a completat evenimentul.

Flori, cadouri, emoții, lacrimi de bucurie, un final frumos, o 
amintire de neuitat!                                               Nagyné Kelemen Mónika 

Cenadul Unguresc
La Școala Generală Reformată  din Cenadul Unguresc limba 

română se predă ca obiect de studiu sub îndrumarea profesoarei 
Eva Ruzsa Molnár. Programele cultural-artistice prezentate la 
diferitele evenimente din cadrul comunității dovedesc măiestria şi 
devotamentul copiilor coordonați de acest  inimos cadru didactic.

De ceva timp școala are şi o echipă de dansuri populare unde 
membrii ei activează cu mare drag. Sâmbătă, 16 iunie, încă un an 
școlar şi-a închis porțile, iar elevii şi-au primit răsplata muncii 
depuse.

La serbarea de rămas bun a clasei a VIII-a au participat numeroşi 
invitați, cadre didactice, părinţi, bunici, fraţi şi surori. Un moment 
emoționant din viaţa fiecărui tânăr. Tinerii absolvenţi, 14 la număr, 
au fost coordonați de doamna dirigintă Mészáros Lászlóné.

Au primit premii: Nagy Nikolett, Póka Klaudia, Tóth Mónika, 
Berta Diána, Lakatos Diána, Higyisán Daniella, Tóth Laura, Luncz 
Levente şi Göcző Gréta.

A fost o serbare de suflet, cu multe emoții şi bucurii, cu flori şi 
poezie.

Un nou drum se deschide în faţa tinerilor, unul al adolescenței, 
tinereții, speranței, dârzeniei, al căutării valorilor şi idealului.

Mult succes, tinere!                                                                        Delia

La Budapesta, marţi, 12 iunie, 
au fost premiați elevii de națio-
nalitate. Cei mai buni dintre cei 
buni au fost onorați să participe 
la festivitatea de înmânare a pre-
miilor oferite de Oficiul Educați-
onal. Evenimentul s-a desfăşurat 
în prezența doamnei dr. Radich 
Orsolya, șeful Oficiului Guverna-
mental al Județului Pesta, care în 
alocuțiunea sa a ţinut să felicite 
pe toţi acei tineri, care prin mun-
că şi perseverență, au reuşit să 
atingă cele mai înalte cote.

Brassói Sándor, vicepreșe-
dinte al Educației Naţionale, în 
alocuțiunea sa a subliniat faptul 
că „…întrecerile la nivel naţional 

Premii pentru 
cei „mai buni”

pentru naționalități a devenit o 
tradiţie, care în ultimii ani scot 
la suprafaţă cei mai buni elevi. 
Scopul Oficiului Educational este 
de a sprijini munca pedagogilor 
de naționalitate”.

Competițiile dedicate națio-
nalităților au fost făcute publice 
de către Ministerul Resurselor 
Umane şi s-au axat pe limba şi li-
teratura naționalităților precum 
şi pe cultura şi civilizația acesto-
ra. În anul școlar 2017–2018 au 
participat peste 1000 de elevi, 
reprezentanţi ai diferitelor na-
ționalități la cele 19 concursuri 
dedicate acestora. Competițiile 
au fost organizate de către Oficiul 

Educațional Centrul Pedagogic.
La competițiile de limbă şi 

literatură au participat elevii ai 
etniilor: croată, sârbă, greacă, 
slovacă, slovenă, română şi ger-
mană. Întrecerea s-a desfăşurat 
pe două categorii: categoria I 
– unde limba se predă ca obiect 
de studiu; categoria II – cu pre-
darea în limba maternă ori şcoli 
bilingve, clasele 7–8, cu excepţia 
elevilor de etnie rromă, care au 
avut dreptul de a participa la 
competiția de cultură şi civili-
zaţie la două categorii de vârstă 
(clasele 5–6 şi 7-8).

Naţionalitatea română a fost 
prezentă la această festivitate de 
premiere cu următorii elevi:

Categoria Limba şi Literatu-
ra Română

– locul I – Estera Réthelyi, 
Şcoala Generală Bilingvă din 
Micherechi

– locul II – Nataşa Dimoiu,  
Şcoala Română „Lucian Magdu” 
din Bătania

– locul III – Ioan Pojendán, 

Şcoala Generală Bilingvă din 
Micherechi.

Categoria Cultură şi Civili-
zaţie Românească

– locul I – Estera Réthelyi
– locul II – Petru Jova
– locul III – Richárd Márk To-

szeczki, toţi de la Şcoala Generală 
Bilingvă din Micherechi

De asemenea, au fost eviden-

ţiaţi şi profesorii pregătitori: 
Beatrix Cresta (Bătania), Deme-
ter László Bóka şi Anna Anikó 
Solcan (Micherechi).

La festivitatea de premiere a 
fost prezent şi domnul Traian 
Cresta, reprezentantul naţiona-
lităţii române în Parlamentul de 
la Budapesta, care la rându-i, a 
felicitat toți premianții.          Corina

Beatrix Cresta, Traian Cresta, Nataşa Dimoiu 
Elevii din Micherechi alături de directoarea Ana Ruzsa, prof. Ana Solcan şi 
Anamaria Brad Sarca, reprezentantul etnii noastre la Oficiul Educaţional
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„România şi 
românii de 
pretutindeni, în 
anul Centenarului 
Marii Uniri”

Manifestarea, care va avea loc în perioada 1–7 iulie la Complexul Sportiv Naţional Izvorul 
Mureşului, este organizată de Centrul Cultural Topliţa şi Centrul European de Studii Covas-
na-Harghita din Sfântu Gheorghe, cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, 
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni şi Federaţia Organizaţiilor 
Româneşti din Centrul şi Sud-Estul Europei.

Printre subiectele ce vor fi abordate în cadrul Universității se numără: Reunirea Basarabiei 
cu România – obiectiv strategic naţional al românilor; Biserica Ortodoxă Română şi românii 
de peste hotare, în anul Centenarului; Educația în limba maternă, prioritate a românilor 
de pretutindeni: Provocări privind păstrarea şi afirmarea identității naţionale a românilor 
din județele Covasna şi Harghita;  retrocedările ilegale de proprietăţi în Transilvania – o 
problemă de securitate naţională.

„România şi românii de pretutindeni, în anul Centenarului Marii Uniri” este tema celei 
de-a XVI-a ediţii a Universității de Vară ce va avea loc la începutul lunii viitoare în localitatea 
harghiteană Izvorul Mureşului, au anunţat organizatorii.

De asemenea, ca şi la edițiile precedente, au fost invitați politicieni şi reprezentanţi ai 
statului român.  Programul va cuprinde, de asemenea, lansări şi prezentări de cărţi, spec-
tacole folclorice şi expoziţii. 

Potrivit acestora, la eveniment vor participa atât cursanți din ţară, cât şi de peste hotare, 
respectiv din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia, 
conferențiari din principalele centre universitare ale ţării şi din străinătate, ierarhi ai Bise-
ricii Ortodoxe Române, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media.

„Manifestarea a intrat în conştiinţa publică ca un proiect cultural la scară naţională, 
constituindu-se într-un veritabil »parteneriat româno-român«, atât prin conferenţiari 
participanţi (reprezentanţi ai românilor din afara hotarelor ţării şi din ţară), cât şi prin 
tematica abordată”, se arată într-un comunicat de presă.
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La revedere, şcoală dragă!

Chitighaz
Sâmbătă, 16 iunie, la Şcoala Generală Românească din Chitighaz clopoțelul a sunat 

ultima dată pentru elevii clasei a VIII-a.
Evenimentul a fost deschis de doamna Erika Borbély, directorul școlii, care a adresat 

tinerilor şi celor prezenți cuvinte de laudă şi mulţumire, exprimându-și bucuria că a 
cunoscut acești tineri minunați. „Sperăm că tot ceea ce aţi învăţat până acum să vă fie 
de folos, să vă deschidă noi orizonturi în viaţă. Cea mai mare bucurie a noastră, a pro-
fesorilor, sunt elevii care au succese şi ating un anumit nivel în viaţă. A sunat clopoțelul 
…e sfârşit de an. Mulți dintre voi încheiați anul școlar cu rezultate bune, aţi participat 
obținând rezultate deosebite la diferite concursuri judeţe, regionale şi la nivel local. 
Suntem mândri de voi că aţi purtat numele școlii noastre pe culmi înalte şi tot ceea ce 
ne dorim e continuitatea acestui efort, ca mai apoi, rezultatele să nu întârzie să apară. 
Dragi părinţi… vă mulțumim pentru întreaga voastră susţinere… vom face tot posibilul 
ca şi pe viitor să lucrăm pentru dezvoltarea fructuoasă a tinerilor, să devenim o familie 
unită” – a menţionat doamna director, încheindu-și discursul mulțumind şi colegilor 
pentru munca depusă.

Cu emoții în suflete dar şi cu regretul că vor părăsi această unitate de învăţământ, 
cei 20 de absolvenţi şi-au prezentat ultima serbare alături de diriginta Maria Ambrus. 
Prin versuri şi cântece alese, au mulţumit tuturor profesorilor că le-au călăuzit paşii pe 
parcursul anilor, oferindu-le afecţiune, răbdare şi o educaţie de înalt nivel.

După ce doamna director a oferit conform tradiției tuturor elevilor meritatele premii 
pentru rezultatele bune la învăţătură, începând de la clasa întâi până la absolvenţi, aceasta 
a înmânat un premiu, poate unicul de acest gen în istoria şcolii, dedicat celor 50 de ani 
de la absolvirea studiilor de pedagogie (22 iunie 1968). Astfel, diploma aniversară din 
partea Facultății de Ştiinţe Sociale „Juhász Gyula”, specialitatea Pedagogie, s-a îndreptat 
către doamna Maria Szarka Zombai.

„Dragi părinţi, copii, stimaţi invitaţi… mă simt profund onorată să 
preiau această diplomă, să fiu azi alături de dumneavoastră. Pe lângă 
predare, eu mi-am dedicat o parte din viaţă şi colecţionării de obiecte 
tradiţionale româneşti, activitate căreia i s-a alăturat şi elevii mei de 
la acea vreme, un gest memorabil ceea ce nu am să-l uit vreodată. Tot 
ceea ce au învăţat la şcoală copiii despre cultura românimii din aceste 
locuri nu a fost în zadar, drept dovadă contribuţia lor la activitatea 
mea. Le sunt recunoscătoare atât lor cât şi celor care m-au susţinut 
şi au înţeles această sensibilitate a mea faţă de tot ceea ce înseamnă 
trecut, zestre strămoşească. Mulțumesc şi doamnei director care a 
ales înmânarea acestei diplome în acest cadru festiv, alături a sute 
de oameni, consăteni dragi sufletului meu!” – a declarat doamna 
Maria Szarka Zombai.

După montajul literar artistic al absolvenților, prezentat bilingv, 
a urmat predarea trăistuțelor care a fost făcută, conform tradiţiei, 
de către elevii clasei a VII.

Serbarea de „Bun rămas”  s-a desfăşurat la Casa de Cultură „Tán-
csics Mihály” şi s-a bucurat de prezenţa a sute de persoane, părinţi, 
fraţi şi surori, bunici, prieteni dar şi a oficialităților precum: Maria 
Kalcsó, primarul localității gazdă, dr. Rákóczi Attila, directorul 
general al Oficiului Guvernamental Bichiş, Gheorghe Kozma, şef de 
Oficiu al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, Florin 
Trandafir Vasiloni, consul general al României la Giula, pr. Florin 
Olteanu, parohul locului.

Conform tradiției, Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Unga-
ria a oferit şi anul acesta premiul pentru rezultate bune la învăţătură 
şi conduită exemplară, de această dată acesta fiind menit absolventei 
Virág Brigitta Sztrein.

Corina

Bătania
Şcoala Generală Românească „Lucian Magdu” din Bătania  a orga-

nizat sâmbătă, 16 iunie, serbarea de rămas bun a celor 17 absolvenţi 
de clasa a VIII-a.

Alături de doamna dirigintă Beatrix Cresta, absolvenţii au defilat pe 
holurile şcolii intrând din clasă în clasă, fără a exclude cancelaria, locul 
unde creionul roşu e la îndemână în orice moment, oricărui profesor.

Programul literar-artistic al elevilor a fost compus din recitări, cân-
tecele, mesaje de recunoştinţă faţă de profesori, părinţi.

Conform tradiției, elevii clasei a VII-a au oferit trăistuțe absolvenților.
Evenimentul a fost deschis de Iulia Olteanu, director, care în alo-

cuțiunea sa a vorbit despre cei opt ani de zile în care atât dânsa cât şi 
colegii dumneaei au fost călăuza acestor tineri minunați, demni de 
recunoștință şi respect. Totodată doamna director a amintit şi mulți-
mea de concursuri, programe la care elevii absolvenţi au luat parte de-a 
lungul anilor, ducând renumele școlii la cele mai înalte cote.

Nataşa Dimoiu, absolventă a clasei a VIII-a, a fost cea care s-a bucurat 
de premiul Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria „Pentru 
rezultate bune la învăţătură şi conduită exemplară”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului Traian Cresta, 
reprezentantul comunității românești din Ungaria în Parlamentul 
de la Budapesta, Marjai János, primarul localității gazdă, Ildikó Kósa 
Necsevné, expert contabil AŢRU, părinţi, bunici.


