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Ia, fibra 
spirituală a 
româncelor

C redincioşii ortodocşi au 
celebrat Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul, o sărbă-
toare cunoscută în popor şi 

ca Drăgaica sau Sânzienele. Din anul 
2013, la aceeaşi dată, este marcată de 
comunităţile româneşti de pretutin-
deni Ziua Universală a Iei, la iniţiativa 
grupului online La Blouse Roumaine. 
De la strămoşii daci, la regine, pictori 
şi designeri celebri, ia a străbătut un 
drum lung în istorie. Dacă ştii să o 
„citeşti” ea poate spune povestea unui 
neam, iar dacă ştii să o porţi, ea poate 
fi un simbol al feminităţii universale. 
„Cămara Ta Mântuitorule, o văd 
împodobită. Şi îmbrăcăminte nu am 
ca să intru într-însa. Luminează-mi 
haina – taina sufletului meu! Şi mă 
mântuieşte, Mântuitorul meu” spu-
neau femeile când se apucau să coasă 
cămaşa populară.

Sub numele „Sânziene” se ascund 
trei elemente strâns legate între ele. 
Primul se referă la zânele, de obicei 
bune, zâne extrem de harnice în 
noaptea de 23 spre 24 iunie, adică 
noaptea Sânzienelor; al doilea este 
reprezentat de florile galbene ce înflo-
resc în preajma zilei de 24 iunie, flori 
având importante atribute divinatorii 
şi apotropaice, aceste flori fiind sub-
stitute vegetale ale zânelor cu acelaşi 
nume. Ultimul element vizează chiar 
sărbătoarea de pe 24 iunie, sărbătoare 
numită, mai ales în sudul României, 
şi Drăgaica.

Regina Maria a României, dar şi 
Maria Tănase sau Smaranda Brăescu 
au fost printre primele personalităţi 
care au dus ia peste graniţele ţării. 
Regina Maria, o englezoaică frumoa-
să, nepoata Reginei Victoria a Marii 
Britanii, iubea costumul popular ro-
mânesc pe care nu ezita sa-l îmbrace 
şi în care s-a lăsat fotografiată de 
nenumărate ori.

Smaranda Brăescu, prima femeie 
paraşutist din România, era cunoscu-
tă în epocă pentru dragostea faţă de 
portul popular, pe care îl considera 
cel mai potrivit costum de gală, atât 
în ţară cât şi în străinătate.

Ia de sărbătoare, ia de lucru, ia de 
ceremonial au însoțit femeia pe tot 
parcursul vieții. Ca orice veșmânt 
tradițional-ceremonial, ia constituie 
o secvență  a memoriei colective, iar 
purtarea ei, o manifestare spirituală 
ce străbate timpul și prin care se 
poate redescoperi istoria mitică a 
unui neam.

Premii pentru cei mai 
buni dascăli giulani

Districtul Inspectoratului Şcolar Bichiş și Consiliul Local Giula, au înmânat, în data de 11 iunie, în cadrul 
evenimentului dedicat premierii dascălilor din judeţ, diploma de rubin doamnei Vida Mária şi două diplome de 
aur, pentru Tóth Károlyné şi Fábián Irén Zsófia.

Festivitatea de premiere a avut loc la Vigadó şi a întrunit peste 270 de dascăli din judeţul Bichiş.
Dr. Görgényi Ernő, primarul localităţii Giula, a subliniat în alocuţiunea sa faptul că profesorul nu doar transmite 

informaţiile, ci şi ajută la dezvoltarea modului de a gândi. A menţionat că, educarea nu e o profesie ci o vocaţie 
care trebuie să corespundă tuturor vârstelor. Totodată primarul a amintit şi pericolul din spaţiul virtual ce paşte la 
fiecare pas tinerii. Dânsul a adăugat că pentru a reduce efectele negative ale spaţiului virtual, va lansa un proiect 
pentru tinerii giulani la care se va cere şi implicarea dascălilor, respectiv a părinţilor. A fost amintit şi premiul cu 
titlul Primăria Amicală din partea Ministerului Resurselor Umane, care i-a fost decernat cu o săptămână înainte, 
recunoştinţă care se datorează şi muncii asidue a pedagogilor din micul orăşel.

Teleki-Szávai Krisztina, directorul Districtului Educaţional Giula, citând-o pe scriitoarea Szabó Magda, a mulţu-
mit educatorilor, învăţătorilor, profesorilor şi directorilor de instituţii pentru munca depusă în interesul educaţiei. 

Au fost înmânate zeci de diplome şi recunoştinţe acelor profesori care se dedică în totalitate activităţii pe care 
o desfăşoară, stimulând pregătirea şcolară a elevilor.

Comunitatea românească s-a remarcat şi la acest eveniment fiind înmânat titlul de recunoştinţă „Memorandum 
în Pedagogie” doamnei Kozma Tivadarné, pensionară, şi care a slujit în învăţământul preşcolar din localitate timp 
de 40 de ani.

Recunoştință din partea primarului a primit şi doamna Eva Gurzău Cserhátiné, profesor în cadrul Şcolii Ge-
nerale „N. Bălcescu”, Florica Santău, profesor în cadrul Liceului „N. Bălcescu” şi Arató Jánosné, angajat în cadrul 
Grădiniţei Româneşti din Giula.

La festivitatea de premiere a cadrelor didactice au participat dr. Maria Gurzău Czeglédi, directorul general al 
instituţiei de învăţământ românesc din Giula şi Ana Radici Repiský, director adjunct în cadrul aceleași instituții.                                                                                                                                

      Corina
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Pentru Şcolarizarea româ-
nilor de pretutindeni la studii 
universitare de LICENŢĂ în 
România începând cu anul 
universitar 2017–2018

Dosarul de candidatură tre-
buie să conțină următoarele 
documente:

– Cerere-formular de înscrie-
re propriu fiecărei instituții de 
învățământ superior;

– Copia certificatului de naș-
tere tradus în limba română sau 
altă limbă de circulație interna-
țională;

– Copia pașaportului, valabil 
cel puțin 6 luni de la începerea 
programului de studii pentru 
care optează candidatul – copie 
după primele 3 pagini;

– Copia certificatului de căsă-
torie, tradus în limba română sau 
altă limbă de circulație interna-
țională, după caz;

– Declarație pe proprie răs-
pundere, pe baza voinței liber 
exprimate, de asumare a iden-

tității culturale române, potrivit 
legislației în vigoare, conform 
Anexei nr. 3;

– Copia diplomei de baca-
laureat Gimnazium Érrettségi 
Bizonyitvány sau echivalentă 
sau, după caz, adeverința (pen-
tru absolvenții anului curent) 
de promovare a examenelor 
naționale de absolvire a învă-
țământului liceal – tradusă în 
limba română sau altă limbă de 
circulație internațională;

– Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de învățământ 
absolvit – traduse în limba ro-
mână sau altă limbă de circulație 
internațională;

– Dovada studierii limbii ro-
mâne emisă de o instituție de în-
vățământ acreditată din Ungaria 
sau de misiunile diplomatice ale 
României în această țară, în cazul 
candidaților care nu au urmat 
liceul în România; 

– Copia recomandării ierar-
hilor sau acordul conducătorilor 

locali de culte, pentru candidații 
la admiterea în învățământul 
superior teologic, după caz;

– Alte documente solicitate de 
instituția de învățământ superior 
de stat, conform propriei meto-
dologii de admitere, după caz.

Procedura de admitere inclu-
de următoarele etape:

– Oferta locurilor alocate se 
publică pe site-urile instituțiilor 
de învățământ superior de stat și 
pe site-ul Ministerului Educației 
Naționale (http://www.edu.ro/
cooperare internațională/româ-
nii pretutindeni), după consulta-
rea prealabilă cu MRP și MAE;

– Informarea comunităților 
românești, cu sprijinul MRP și 
MAE, prin misiunile diplomatice 
ale României în Ungaria, asupra 
condițiilor de admitere a româ-
nilor de pretutindeni și asupra 
ofertei educaționale;

– Dosarul de candidatură poa-
te fi transmis în perioada stabi-
lită de instituțiile de învățământ 
superior, în conformitate cu 
procedurile stabilite de acestea, 
care pot fi: electronic la o adresă 
de e-mail comunicată de institu-
ția de învățământ superior; prin 
poștă sau direct la sediile institu-
țiilor de învățământ superior la 
Ministerul Educației Naționale, 
prin e-mail la adresa dosarerom-
pret@edu.gov.ro, dosarul fiind 
redirecționat către instituția de 
învățământ superior solicitată; 
sau prin alte forme, stabilite și 
comunicate de instituțiile de 
învățământ;

– Candidații vor fi admiși 
pe bază de concurs de dosar, 
conform criteriilor stabilite de 
fiecare instituție de învățământ 
superior; 

– MRP și MAE pot emite re-
comandări în cazul candidaților 
a căror școlarizare în România 
este considerată oportună din 
perspectiva politicii externe și 
a relațiilor cu românii de pre-
tutindeni;

– Fiecare candidat declarat 
admis va confirma un singur loc 
de studiu, transmițând la institu-
ția de învățământ formularul din 
Anexa nr. 4 – prin modalitățile 
comunicate de către fiecare in-
stituție de învățământ superior ;

– La înmatriculare, candidații 
declarați admiși vor depune ac-
tele de studii în original, precum 
şi alte documente, solicitate de 
instituția de învățământ supe-
rior; 

– Înmatricularea poate fi con-
diționată de promovarea testele 
de aptitudini, organizate pentru 
învățământul de artă și sportiv, 
după caz;

– Listele candidaților admiși, 
vor fi înaintate de universități 
către M.E.N.–D.G.R.I.A.E., în 
vederea emiterii aprobărilor de 
școlarizare, pentru fiecare stu-
dent admis, în concordanță cu 
opțiunile acestora. MEN , MRP 
și MAE pot solicita dosarul de 
candidatură în vederea emiterii 
aprobării de școlarizare.

Pentru Şcolarizarea româ-
nilor de pretutindeni la studii 
universitare de MASTERAT 
în România începând cu anul 
universitar 2017–2018

Condiții de eligibilitate
Sunt eligibili pentru înscriere 

la concurs românii de pretutin-
deni care au absolvit programe 
de studii de licență acreditate. 

Verificarea diplomelor de li-
cență prezentate de românii de 
pretutindeni se face după cum 
urmează: 

– diplomele de licență pot fi 
accesate site-urile: http://www.
enic-naric.net/higher-educati-
on-institution.aspx, alegând țara 
respectivă și apoi Recognised 
higher education institutions, 
respectiv http://cnred.edu.ro/
imipqnet/doku.php?id=lista_
universitatilor_recunoscute, 
unde există facultățile și dome-
niile de studii (pe țări) care sunt 
acreditate. 

În cazul în care instituțiile 
de învățământ superior vor în-
tâmpina dificultăți în procesul 
de evaluare a dosarelor, pot 
transmite la MEN – DGRIAE, 
la adresa de e-mail: verificaredi-
plomerop@edu.gov.ro, în format 
scanat, diplomele candidaților 
respectivi, în vederea obținerii 
aprobării de școlarizare.

Procedura de admitere la 
studii universitare de masterat

– Oferta locurilor alocate se 
publică pe site-urile instituțiilor 
de învățământ superior de stat, 
după consultarea MRP și MAE;

– Informarea comunităților 
românești, cu sprijinul MRP și 
MAE, prin misiunile diploma-
tice ale României, asupra con-
dițiilor de admitere a românilor 
de pretutindeni și asupra ofertei 
educaționale;

– Dosarul de candidatură cu-
prinde actele menționate în me-
todologia de admitere, proprie 
fiecărei instituții de învățământ 
superior și va fi transmis în con-
formitate cu procedurile stabili-
te de acestea, pe locurile alocate 
românilor de pretutindeni. 

– Instituţiile de învăţământ 
superior vor stabili modalitatea 
de confirmare a primirii dosare-
lor de candidatură;

– Selecția candidaților se va 
realiza de instituțiile de învăță-
mânt, conform metodologiilor 
proprii de admitere;

– MRP și MAE pot emite re-
comandări în cazul candidaților 
a căror școlarizare în România 
este considerată oportună din 
perspectiva politicii externe și 
a relațiilor cu românii de pre-
tutindeni;

– Candidații admiși vor con-
firma locul conform procedurii 
stabilite de fiecare instituție de 
învățământ superior;

– Listele candidaților admiși 
vor fi înaintate de universități 
către M.E.N.–D.G.R.I.A.E. în 
vederea emiterii aprobărilor 
de școlarizare, pentru fiecare 
student admis. MEN, MRP și 
MAE pot solicita dosarul de 
candidatură în vederea emiterii 
aprobării de școlarizare.

Pentru școlarizarea româ-
nilor de pretutindeni la studii 
universitare de DOCTORAT, 
începând cu anul universitar 
2017–2018

Condiții de eligibilitate
– Sunt eligibili pentru înscrie-

Burse pentru 
românii de 
pretutindeni în 
învăţământul 
superior de stat 
din România

rea la concursul de admitere la 
studii universitare de doctorat 
absolvenții cu diplomă de li-
cență de lungă durată (anterior 
Procesului Bologna), respectiv 
absolvenții de studii universitare 
de master obținută în România, 
Republica Moldova sau alte 
state terțe UE, care au absolvit 
programe de studii de master 
acreditate. 

– Pentru verificarea eligibili-
tății diplomelor, instituțiile de 
învățământ superior vor consul-
ta pentru cetățenii din Republica 
Moldova pagina de web: http://
www.anacip.md, iar pentru cele-
lalte state pot fi accesate site-uri-
le: http://www.enic-naric.net/
higher-education-institution.
aspx, alegând țara respectivă și 
apoi Recognised higher edu-
cation institutions, respectiv 
http://cnred.edu.ro/imipqnet/
doku.php?id=lista_universita-
tilor_recunoscute, unde există 
facultățile și domeniile de studii 
(pe țări) care sunt acreditate.

– În cazul în care instituțiile 
de învățământ superior vor în-
tâmpina dificultăți în procesul 
de evaluare a dosarelor, pot 
transmite la MEN–DGRIAE, la 
adresa de e-mail: verificaredi-
plomerop@edu.gov.ro, în format 
scanat, diplomele candidaților 
respectivi, în vederea obținerii 
aprobării de școlarizare.

Procedura de admitere la 
studii universitare de doctorat

– Oferta locurilor alocate se 
publică pe site-urile instituțiilor 
de învățământ superior de stat, 
după consultarea MRP și MAE;

– Informarea comunităților 
românești, cu sprijinul MRP și 
MAE, prin misiunile  diploma-
tice ale României, asupra con-
dițiilor de admitere a românilor 
de pretutindeni și asupra ofertei 
educaționale;

– Dosarul de candidatură cu-
prinde actele menționate în me-
todologia de admitere, proprie 
fiecărei instituții de învățământ 
superior și va fi transmis în con-
formitate cu procedurile stabili-
te de acestea, pe locurile alocate 
românilor de pretutindeni; 

– Selecția candidaților se va 
realiza de instituțiile de învăță-
mânt, conform metodologiilor 
proprii de admitere;

– MRP și MAE pot emite re-
comandări în cazul candidaților 
a căror școlarizare în România 
este considerată oportună din 
perspectiva politicii externe și 
a relațiilor cu românii de pre-
tutindeni;

– Candidații admiși vor con-
firma locul conform procedurii 
stabilite de fiecare instituție de 
învățământ superior;

– Listele candidaților admiși 
vor fi înaintate de universități 
către M.E.N.–D.G.R.I.A.E. în 
vederea emiterii aprobărilor 
de școlarizare, pentru fiecare 
student admis. MEN, MRP și 
MAE pot solicita dosarul de 
candidatură în vederea emiterii 
aprobării de școlarizare.

(sursă: https://edu.ro/roma-
nii-de-pretutindeni)

În anul de studii 2018–2019 Statul Român asigură pentru 
tinerii etnici români din afara graniţelor care doresc să-şi con-
tinue studiile la universităţi din România, o serie de locuri de 
studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, 
fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă. Metodologia 
este asemănătoare anului 2017–2018, cu mențiunea, că locurile 
nu mai sunt distribuite pe ţări, candidatul având posibilitatea 
să aplice pentru mai multe facultăți. Înscrierea se face direct 
la universitatea aleasă nu înainte ca tânărul să treacă pe la 
reprezentanțele diplomatice române din ţara de domiciliu 
pentru a obţine declarația de apartenenţă la cultura română.

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, 
declarați admiși la studii universitare de licență, masterat 
și doctorat, vor frecventa anul pregătitor de limba română, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prezentân-
du-se la una dintre instituţiile organizatoare. Românii de 
pretutindeni care au dobândit competențe de limba română 
în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea 
acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1), defi-
nită conform Cadrului European comun de referinţă pentru 
învățarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în 
baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ 
superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de 
limba română pentru cetățenii străini sau în străinătate, prin 
lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române 
sau prin Institutul Cultural Român.

Candidații vor putea opta pentru orice domeniu de studiu 
și orice instituție de învățământ superior de stat din România. 

Pentru siguranța încadrării în termenul de depunere stabilit 
de instituțiile de învățământ superior, recomandăm transmi-
terea în exclusivitate a dosarelor la universități, pentru a nu 
genera întârzieri de preluare/prelucrare a acestora, în cazul în 
care vor fi transmise pe alte canale.

Informații suplimentare, privind admiterea în universită-
țile din România, pot fi obținute accesând site-ul https://edu.
ro/romanii-de-pretutindeni şi link-urile fiecărei instituții de 
învățământ superior.

Mai jos vă prezentăm condițiile de admitere a etnicilor ro-
mâni din Ungaria. 



VIAŢA NOASTR ĂCronica l Vineri, 29 iunie 2018

Autoguvernarea de Națio-
nalitate Română din Csanád-
palota, în baza proiectului 
pentru naționalități NEMZ-
TAB-18-0040, accesat la Fon-
dul de Subvenții al Ministerului 
Resurselor Umane, a organizat 
o tabără pentru elevii de na-
ționalitate, în România, zona 
Lipova şi împrejurimi. 18 elevi 
însoțiți de două cadre didactice 
au petrecut, în perioada 18 – 22 
iunie, clipe de vis într-un climat 
şi o atmosferă deosebită. Copiii 
au avut posibilitatea ca prin 
intermediul locurilor vizitate 
şi a legăturilor de prietenie 
realizate cu tinerii locului să-
şi formeze o opinie despre 
trecutul, prezentul şi viitorul 
acestor locuri, a culturii şi lim-
bii române, factori de coeziune 
a celor două comunități aflate 
de o parte şi de alta a graniţei.

Plecat dis-de-dimineață şi 
după o călătorie via Arad, gru-
pul a ajuns la Lipova unde s-a 
cazat într-un mediu propice de 
vacanță. Pentru că vara zilele 

Tabere pentru 
elevii de 
naţionalitate

sunt destul de lungi, timpul 
a fost suficient familiarizării 
cu locul, precum şi vizitarea 
Castelului Misici care funcți-
onează ca şi muzeu. Castelul 
Misici a fost construit în secolul 
al XVIII-lea. Mai este numit 
şi Casa Bocu după numele 
ziaristului şi omului politic, 
Sever Bocu, care în perioada 
1922–1953 a fost proprietarul 
edificiului. Muzeul amenajat 
aici prezintă colecția de artă 
a Eleonorei Costescu şi Vasile 
Varga, compusă din pictură ro-
mânească modernă, dar şi pic-
tură din școlile italiană, france-
ză, maghiară sau flamandă. În 
cele opt săli ale clădirii putem 
admira piese de artă decorativă 
în stil roccoco, dar şi obiecte 
aparținătoare comunei primi-
te, Evului Mediu, Revoluției 
Pașoptiste precum şi exponate 
de etnografie şi artă populară 
din zona Văii Mureșului.

Ziua a doua a continuat cu 
vizitarea Mânăstirii Feredeu, 
unde au putut vedea nu doar 

iconostasul, o adevărată operă 
de artă, ci şi vechile tablouri 
care zugrăvesc sfinți şi scene 
din Biblie. S-a vizitat şi podul 
de fier ridicat în 1891, un mo-
nument al istoriei industriale. 
Povestea liantului dintre co-
munitățile din Lipova şi cele 
din Radna a început cu peste 
o sută de ani în urmă când s-a 
decis construirea podului. As-
tăzi doar pietonii şi bicicliștii 
îl mai traversează, oferind o 
priveliște minunată peste râul 
Mureș şi albia sa.

În centrul vechi al orașului 
Lipova se află bazarul turcesc, 
datând din secolul al XVII-lea. 
Declarat monument istoric este 
una din puținele urme rămasă 
din timpul stăpânirii turcești. 
Fațada bazarului cuprinde opt 
pilaștri cilindrici legați între ei 
cu arcade. În centrul clădirii se 
află un frontispiciu triunghiular 
decorat cu discuri ceramice 
figurale. Sub bazar se află o piv-
niță. Ghidul, în periplul nostru, 
a fost nimeni altul decât Tusa 
Zoltán, directorul Palatului 
Copiilor din cadrul Centrului 
Recreativ Orășenesc Lipova, 
un prieten al românilor din 
Ungaria. 

În a treia zi, la sud de oraș, 
copiii au vizitat zăcămintele 
de apă minerală, cu un conți-
nut ridicat de litiu şi fier. De 
ceva timp, aici funcționează 
un ștrand cu apă termală dar 
şi un centru de îmbutelierea 
apei. Apa din pământurile Li-
povei a fost premiată în anul 
1928 cu medalia de aur sub 
marca Curții Regale, Borvizul 
de Lipova fiind consumat de 
regi. Mai este cunoscut ca şi 
„apa cu bulbuci”. În anul 1978 
este construită fabrica de îm-
buteliat. Apa de Lipova atrage 
mulți turiști, români şi străini, 
fiind considerată un elixir al 
tinereții.

Grupul a fost introdus în 
istoria acestor locuri, vizitând 
şi bisericuța din apropiere cu 
hramul Constantin și Elena, 
construită de patronul de azi 
al Băilor, Constantin Miloş, 
o persoană cunoscută şi de 
comunitatea românească din 
Ungaria.

Ziua a patra a fost petrecută 
împreună cu copiii de la Cen-

trul Recreativ, înglobând un 
program diversificat, despre 
istoria şi cultura locului şi vi-
zionarea unui film românesc.

Cetatea Şoimoş, care se află 
în grija Primăriei Lipova, este 
considerată una dintre cele 
mai frumoase cetăți medievale 
de pe teritoriul Românei. A 
fost construită pe un deal, de 
Paul, ban de Severin, cu rol 
strategic în drumul comerțu-
lui. Astăzi ruină, cetatea este 
vizitată de mulți turiști. Grupul 
din Csanádpalota a urcat dealul 
până la cetate, admirând locul 
încărcat de istorie şi minunata 

panoramă a Lipovei. Ieșirea în 
cadrul natural, drumețiile şi 
hinta pe lianele din pădure, au 
întregit minunatul tablou al 
Lipovei.

Este pentru al treilea an con-
secutiv când Autoguvernarea 
de Naționalitate Română din 
Csanádpalota, aflată sub pre-
ședinția doamnei Mariana 
Negreu Vetró, organizează ast-
fel de tabere pentru copiii şi 
tinerii români din Ungaria, în 
spiritul păstrării limbii, culturii 
şi tradițiilor neamului din care 
ne tragem.                                      

 Delia
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Chivotul Domnului 
dus la Ierusalim
II Samuel 6:1–23

Cuvântul vieţii
 

„Şi Templul lui Dumnezeu, care 
este în cer, a fost deschis şi s-a 
văzut chivotul legământului…”

Apocalipsa 11:19

În lupta de la Afec, unde 
Israelul a fost înfrânt de către 
filisteni, chivotul Domnului a 
fost capturat ca pradă de răz-
boi şi dus în cetăţile filistenilor. 
După aceasta, mult timp, o sută 
de ani, chivotul legământului a 
fost departe de cortul întâlnirii. 
Şapte luni a fost la filisteni, un 
scurt timp, la Bet-Şemeş, apoi 
la Chiriat Iearim. David a dorit 
să ducă chivotul legământului la 
Ierusalim, pe muntele Sionului, 
unde i-a construit un cort.

David s-a dus la Chiri-
at-Iearim, numit şi Baale-Iuda, 
să aducă chivotul din casa lui 
Abinadab.

Chivotul trebuia manipulat 
cu reverenţă, potrivit legii spe-
cifice pentru el, căci reprezenta 
prezenţa lui Dumnezeu. Da-
vid a ignorat aceste prevederi 
şi au pus chivotul pe un car 
nou, tras de boi, după metoda 
de transportare a filistenilor. 
Dar ce Dumnezeu le-a per-
mis filistenilor nu i-a permis 
poporului Său, care trebuia să 
respecte Legea Sa. Pe drum s-a 
întâmplat un incident în urma 
căreia Dumnezeu S-a aprins de 
mânie şi l-a pedepsit cu moarte 
pe Uza, pentru că s-a atins de 
chivot. Chivotul a rămas trei 
luni în casa lui Obed-Edom din 
Gat. După aceasta, David a or-
ganizat, din nou, transportarea 
chivotului, de data aceasta a 
făcut totul prevederilor Legii. 

Au dus chivotul purtat pe umeri 
de către leviţi.

„David juca din răsputeri 
înaintea Domnului şi era încins 
cu efodul din in subţire. Astfel 
au suit David şi toată casa lui 
Israel chivotul Domnului, în 
strigăte de bucurie şi în sunet 
de trâmbiţe” Vers 14–15.

Când au intrat în Ierusalim, 
nevasta sa Mical, fata lui Saul, 
l-a văzut pe David sărind şi ju-
când înaintea chivotului şi l-a 
dispreţuit.

David şi-a isprăvit lucra-
rea. „După ce au adus chivotul 
Domnului, l-au pus la locul lui 
în mijlocul cortului pe care-l 
ridicase David pentru chivot, şi 
David a adus înaintea Domnului 
arderi de tot şi jertfe de mulţu-
mire. Când a isprăvit David de 
adus arderile de tot şi jertfele 
de mulţumire, a binecuvântat 
poporul în Numele Domnului 
oştirilor” Vers 17–18.

Întorcându-se acasă, Mical 
l-a întâmpinat şi i-a zis: „…Cu 
câtă cinste s-a purtat azi împă-
ratul lui Israel descoperindu-se 
înaintea slujnicelor supuşilor 
lui, cum s-ar descoperi un om 
de nimic!” Vers 20.

David şi-a justificat purtarea. 
„David i-a răspuns: …Înaintea 
Domnului care m-a ales mai 
presus de tatăl tău şi de toată 
casa lui, ca să mă pună căpete-
nie peste poporul Domnului, 
peste Israel, înaintea Domnului 

am jucat. Vreau să mă arăt şi 
mai de nimic decât de data asta 
şi să mă înjosesc în ochii mei. 
Totuşi voi fi în cinste la slujnice-
le de care vorbeşti” Vers 21–22.

David a afirmat că el a sărit în 
exprimarea bucuriei şi a jucat 
în zelul său faţă de Dumnezeu.

Azi mulţi îşi caută justifica-
rea petrecerilor şi dansurilor, 
spunând că şi David a jucat. Dar 
David a dansat singur. Jocul lui 
n-a fost un dans erotic între doi 
parteneri.

Mical a pus la îndoială zelul 
sfânt al lui David şi prin aceasta 
l-a rănit profund. David n-a 
ţinut cont de faima lui împă-
rătească, ci s-a umilit înaintea 
Domnului prin îmbrăcămintea 
şi purtarea lui. Din cauza că 
Mical l-a dispreţuit, David, în 
continuare a neglijat-o.

„Şi Mical, fata lui Saul, n-a 
avut copii până în ziua morţii 
ei” Vers 23.

David a aşezat chivotul legă-

mântului în cortul întâlnirii, pe 
muntele Sionului, dar a dorit să 
zidească un Templu lui Dumne-
zeu. El a zis: „…Iată! Eu locuiesc 
într-o casă de cedru şi chivotul 
lui Dumnezeu locuieşte într-un 
cort” II Samuel 7:2.

Dar din cauza că David a pur-
tat multe lupte şi a vărsat mult 
sânge, Domnul nu i-a îngăduit  
să-I zidească Templu. Domnul 
i-a zis: „Când ţi se vor împlini 
zilele… Eu îţi voi ridica un ur-
maş după tine… şi-i voi întări 
împărăţia. El va zidi Numelui 
Meu o casă şi voi întări pe vecie 
scaunul de domniei al împărăţi-
ei lui” II Samuel 7:12–13. 

Dumnezeu i-a promis lui 
David că-i va da urmaş, care 
va zidi o casă Domnului şi-i va 
întări  împărăţia casei lui. Fiul 
lui David, Solomon, a zidit un 
templu splendid la Ierusalim, în 
cinstea Domnului. După zidirea 
Templului, împăratul Solomon 
a aşezat chivotul Domnului în 

locul preasfânt al Templului.
„Preoţii au dus chivotul le-

gământului Domnului la locul 
lui, în Locul Preasfânt al Casei, 
în Sfânta Sfintelor, sub aripile 
heruvimilor… În clipa când au 
ieşit preoţii din Locul Sfânt, 
norul a umplut Casa Domnului” 
I Împăraţi 8:6,10.

Templul de la Ierusalim a fost 
loc de închinare şi jertfire lui 
Dumnezeu, care a unit poporul 
sub domnia unui Dumnezeu viu 
şi adevărat. A fost loc de cult, 
centru spiritual al poporului 
evreu, mii de ani.

Dumnezeu i-a dat lui David 
şi promisiunea că, va întări pe 
vecie împărăţia casei lui.

Dumnezeu a făcut din casa 
lui David familia de baştină a lui 
Mesia. Isus Cristos S-a născut 
în lume din familia lui David 
şi prin El e întărit scaunul de 
domnie al lui David.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter                                                                       

În ziua de 21 iunie, la Pocei, 
în judeţul Hajdú-Bihar a avut 
loc întâlnirea unui grup de 
credincioşi greco-catolici care 
a făcut un pelerinaj pe motoci-
cletă la mănăstirea Máriapócs. 
Întâlnirea dinaintea plecării 
în pelerinaj a fost la parohia 
greco-catolică din Pocei, unde 
s-au adunat iniţial 12 persoane 
deținătoare de motocicletă şi 
care au participat seara la Slujba 
Vecerniei.

Au fost prezenți în mijlocul 
lor Înalt Preasfinţitul Kocsis 
Fülöp precum şi preotul din 
Leta Mare, cu familia. După 
Vecernie, Autoguvernarea de 
Naţionalitate Română din Po-

Pelerinaj pe 
motocicletă

cei şi primăria locală au oferit 
o cină tuturor participanţilor 
în sala socială a parohiei gre-
co-catolice.

În ziua următoare, 22 iunie, 
caravana pelerinilor a pornit 
la drum trecând prin oraşul 
Debreţin apoi Érmihályfalva, 
Leta Mare, Kisvárda, Nyíradony 
şi Nyíregyháza. A intrat în tra-
diţia locală organizarea acestui 
pelerinaj al creştinilor care are 
punctul de plecare din Pocei 
unde sunt întotdeauna bine 
primiţi şi ajutaţi în spirit creşti-
nesc. Acest grup organizat care 
călătoreşte pe motocicletă par-
ticipă şi la alte excursii având ca 
scop diferite obiective creştine.

Pe parcursul itinerarului se 
adaugă şi alţi iubitori de dru-
meţie pe motocicletă şi iubitori 
de frumos, toate pelerinajele 

fiind anunţate prin mass-media.
Sâmbătă, 23 iunie, s-au întors 

cu toţii la Pocei fiind sub im-
presia pozitivă a celor văzute şi 

auzite, bucurându-se de liber-
tate deplină, aşa cum se spune 
despre cei care călătoresc pe 
motocicletă.             Nagyné K. Mónika
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Liceul, Şcoala Generală şi 
Căminul de Elevi Românesc 
„N. Bălcescu” din Giula, a lansat 
pentru şcolile bilingve româ-
neşti, în cadrul programului 
Şcolii bază, prima ediţie a Con-
cursului de recitare din literatu-
ra contemporană românească, 
cu scopul de a trezi în sufletele 
copiilor interesul faţă de poezia 
contemporană şi dragostea faţă 
de beletristică, citit şi poezie.

Concursul, desfăşurat pe pa-
tru categorii de vârstă (clasele 
3–4, 5–6, 7–8 şi liceu), s-a des-
făşurat în prima decadă a lunii 
iunie şi a antrenat aproximativ 
70 de elevi ai şcolilor bilingve 
româneşti din Ungaria.

Concurenţii au avut dreptul 
de a participa la această compe-
tiţie cu o poezie la liberă alegere, 
din literatura românilor din Un-
garia ori din literatura română.

Implicarea elevilor în aseme-
nea activităţi duce cu siguranţă 
la perfecţionarea vorbirii limbii 
române dar şi la formarea sufle-

Concurs de 
recitare din 
literatura 
contemporană 
românească

tească a elevilor pentru că, ei, se 
implică sufleteşte, la modul cel 
mai serios în asemenea activităţi. 
De asemenea, aceştia dezvoltă 
apartenenţa la limba şi cultura 
românească, devenind într-un 
fel, peste timp, promotori ai 
limbii şi culturii române.

În vederea participării la acest 
concurs, învăţătorii şi profesorii 
de specialitate, au avut grijă să 
aleagă temele potrivite fiecărui 
individ, şi să pregătească elevii 
la modul cel mai serios, în ve-
derea participării la asemenea 
activităţi.

Concursul de recitare a fost 
deschis de doamna director dr. 
Maria Gurzău Czeglédi, care în 
cuvântul de salut a mulţumit 
participanţilor şi membrilor 
juriului, sintetizând în cuvinte 
potrivite, importanţa unor ase-
menea acţiuni pe care şcoala 
românească le promovează în 
vederea realizării unor contacte 
cât mai apropiate de cultura şi 
civilizaţia românească. Doamna 

director s-a făcut purtătoare de 
cuvânt a eforturilor pe care elevii 
le-au făcut în vederea participă-
rii la concursul de poezii şi le-a 
dorit mult succes atât lor cât şi 
profesorilor pregătitori.

Din partea Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria 
a participat domnul Gheorghe 
Kozma, şef de Oficiu.

În continuare a avut loc con-
cursul propriu-zis în care elevii 
au dat dovadă de pregătire şi 
sensibilitate faţă de temele alese. 
Au participat elevi ai şcolilor 
din Micherechi, Bătania, Bedeu, 
Săcal, Aletea şi Giula.

La categoria liceu, juriul a fost 
format din Iuliana Rád Zsuró, 
preşedinte, dr. Maria Gurzău 
Czeglédi, Mariana Orosz Mar-
tyin, iar la categoria şcoală gene-
rală din Maria Botye Györgyné, 
preşedinte, Maria Rus şi Ana 
Navratilné Szekán. 

După încheierea concursului 
juriul a deliberat stabilind urmă-
torii câştigători:

Categoria şcoală generală
Clasele 3–4
locul I – Anasztász Gergő, 

Şcoala Generală „N. Bălcescu” 
din Giula;

locul II – Rokszin Vivien, 
Şcoala Generală din Micherechi;

locul III –  Berecki Krisztofer,  
Şcoala Generală din Aletea;

Premiu special: Gurbai Virág, 
Şcoala generală din Săcal.

Clasele 5–6:
locul I – Martyin Karolina, 

Şcoala Generală „N. Bălcescu” 
din Giula;

locul II – Juhász Krisztina, 
Şcoala Generală „N. Bălcescu” 
din Giula;

locul III – Albert Andrea, 
Şcoala Generală „Lucian Mag-
du” din Bătania;

Premiul special: Micskei Dá-
niel, Şcoala Generală din Bedeu.

Clasele 7–8:
locul I – Sarca Viviana, Şcoa-

la Generală „Lucian Magdu” din 
Bătania şi Somogyi Benjamin, 
Şcoala Generală „N. Bălcescu” 
din Giula;

locul II – Miron Melani, Şcoa-

la Generală din Micherechi;
locul III – Kígyós Ilona, Şcoala 

Generală din Săcal.
Liceu
locul I – Toma Carmen;
locul II – Jivan Antonia;
locul III – Hanyecz Réka;
Premii speciale: Gurzó György 

Mihály şi Szűcs Eszter.
În încheierea programului, 

după înmânarea diplomelor şi 
premiilor, membrii juriului au 
ţinut să mulţumească şi să feli-
cite profesorii pregătitori care 
au muncit cu conștiinciozitate 
elaborând o activitate care a dus 
la rezultate deosebite, după care 
toţi cei prezenţi au fost invitaţi 
de către organizatori la o masă 
comună.

Corina
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Ori de câte ori intrăm în ca-
sele unor gospodari, privirea ne 
este atrasă de buna rânduială 
care domneşte în curţile aces-
tora. Însă cel mai impresionant 
este faptul că, sunt unii oameni 
cărora, pe lângă ordinea interi-
oară, le place să cultive flori în 
curţile lor, care dau un aspect 
deosebit acestora. În Săcal, pe 
strada Dózsa la numărul 5, 
doamna Pappné Sonka Kata-
lin, are o pasiune înnăscută 
cultivând şi îngrijind flori de 
diferite soiuri. Cultivarea şi în-
grijirea florilor nu este o treabă 
uşoară. Aceasta presupune în 
primul rând pasiune şi multă 
dragoste, pe lângă ceva efort 
financiar dar şi multă răbdare. 
Odată cultivate, florile între-
ţinute fiind după rânduială, 
ne răsplătesc cu parfumul şi 
culoarea lor deosebită fiind 
adevărate „colţuri de rai” care 
desfată privirile tuturor celor 
care locuiesc în apropiere. 

Doa m na Pappné Sonka 
Katalin este pasionată în aceas-

Cu sprijinul Autoguvernării 
de Naţionalitate Română din 
Bedeu a fost organizată o ex-
cursie la Oradea, la Teatrul de 
Păpuşi, unde copiii de la gră-
diniţele din Bedeu şi Săcal au 
vizionat piesa de teatru Moara 
fermecată şi Viteazul László.

Excursia a avut loc în data 
de 13 iunie şi a fost condusă de 
doamna Kakócz Zsoltné, condu-

Cultura florilor, 
o pasiune care 
vine din suflet

Moara 
fermecată şi 
Viteazul László

tă direcţie. Cu multă răbdare şi 
dragoste, cultivă în curtea sa, 
flori de diferite soiuri între care 
amintim trandafiri, begonia, 
levănţică, lalele etc, dar cele 
mai apropiate de suf letul ei 
sunt cactuşii de diferite soiuri 
şi regiuni geografice, care între-
gesc un tablou floricol minunat 
care încântă toate privirile. 
Aşa după cum se ştie, cultura 
cactuşilor nu este prea agreată 
de către f loricultori datorită 
spinilor care, au un aspect des-
tul de neplăcut. Însă doamna 
Katalin ne demonstrează că 
de fapt, nu toţi spinii cactuşilor 
sunt dezagreabili. Sunt unele 
specii de cactuşi care au spini 
moi dar referindu-ne la florile 
cactuşilor, putem spune că 
sunt minunate, într-o paletă de 
culori deosebită având un efect 
plăcut asupra privitorilor. Am 
aflat de la această doamnă că 
de fapt cactuşii în perioada de 
dezvoltare necesită o îngrijire 
atentă, la fel ca şi celelalte so-
iuri de flori sau poate chiar mai 

mare avându-se în vedere că 
udarea nu trebuie să fie făcută 
direct pe plantă ci alături, ca 
să nu prindă mucegai, rezistă 
mult la căldură iar rolul spinilor 
este să alimenteze cu umezeală 
planta. 

Am relatat toate aceste lu-
cruri despre hobby-ul doamnei 

Katalin, întrucât dânsa este 
recunoscută în localitate ca o 
pasionată cultivatoare de flori, 
de la care mulţi consăteni au 
învăţat să-şi înfrumuseţeze 
curţile şi să dea un aspect plă-
cut casei în care locuiesc. 

În toate călătoriile pe care 
iubitoarea de f lori le-a făcut 

până acum, a purtat cu dânsa 
pasiunea în suflet iar pe unde 
a umblat a observat cu atenţie 
soiurile şi speciile de flori încer-
când să facă schimb cu alţi pro-
ducători îmbogăţindu-şi astfel 
colecţia şi mărturisindu-şi 
pasiunea pentru floricultură.

J. Vmirjáncki 

cătoarea grădiniţei din Bedeu, şi 
Pálfi Sándorné, conducătoarea 
grădiniţei din Săcal. Au partici-
pat în total 30 de copii.

Este lăudabilă iniţiativa Auto-
guvernării de Naţionalitate Ro-
mână din Bedeu care se îngri-
jeşte de formarea sufletească a 
copiilor, dar şi de diversificarea 
activităţilor preşcolare. Se ştie 
că educaţia preşcolară are un 

rol foarte important 
în procesul de învă-
ţământ, iar contactul 
nemijlocit cu lumea 
poveştilor îi conduce 
către o lume în care 
personajele de po-
veste întruchipează 
binele sau răul, care 
trebuie promovat 
sau eliminat din viaţa 
noastră.

Lumea păpuşilor 
este foarte iubită de 
cei mici, ele fiind ne-
lipsite din activitatea 
de zi cu zi a copiilor, 
dezvoltându-le ima-
ginaţia şi făcându-i 
să trăiască într-o 
lume cu personaje 
de poveste.

Viteazul László 
este denumirea unei 
păpuşi create de fa-

milia Kemény, îmbrăcată în haină de culoare roşie, având 
pe cap o căciulă ascuţită, cizme negre în picioare, iar în 
mână un ciomag sau o tigaie pentru clătite, cum îi stă 
bine unui adevărat personaj justiţiar. Povestea spune că 
moara meşterului morar era bântuită de draci şi fantome 
care împiedică măcinarea grâului. Dacă grâul nu este 
măcinat, nu există viaţă, pentru că el este simbolul vieţii.

Viteazul László, cu figura sa şugubeaţă, având în mână 
tigaia pentru clătite, alungă puterile potrivnice iar viaţa 
poate intra pe făgaşul normal. Moara macină din nou 
făină, iar oamenii pot trăi fără griji.

Comicul situaţiei din această piesă de teatru cu păpuşi 
este şi modul în care actorii din spatele cortinei declamă 
textul care este de-a dreptul savuros şi îi face pe copii să 
aplaude şi să fie fericiţi.

Pentru toţi participanţii a fost o zi deosebită, cu mul-
tiple implicaţii emoţionale, care cu siguranţă va avea un 
efect benefic asupra conştiinţelor copiilor, canalizându-i 
către formarea unei gândiri de sine în care să poată 
deosebi binele de rău.

Excursia copiilor de la cele două grădiniţe bihorene 
a fost posibilă datorită sprijinului financiar acordat de 
Ministerul Resurselor Umane de la Budapesta.

                     Petru Puşcaş  
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Costumul popular 
românesc  – un 
miracol!

Referindu-se la evoluţia iei din timpurile cele mai vechi şi până astăzi, Georgiana Onoiu a 
susţinut că „putem afirma fără tăgadă faptul că există zone care au conservat vechiul tip de 
cămaşă atât prin materiale, formă şi decor şi ne referim aici la zonele de munte în special”.

Cămăşile dacilor, lungi până la genunchi, pantalonii strânşi pe picior (iţarii), cu mici pliuri 
orizontale, hainele groase (sumane), gluga pliată cu capişonul peste şold, opincile şi căciula 
ţuguiată sunt piese de vestimentaţie care şi-au păstrat aproape neschimbată structura 
morfologică (croiul) până la sfârşitul secolului al XX-lea în zonele montane ale ţării. În ceea 
ce priveşte costumul femeilor dace se remarcă prezenţa a două obiecte – cămaşa şi fota – 
păstrate şi astăzi în ansamblurile vestimentare din Muntenia şi Moldova.

Costumul popular românesc reprezintă unul dintre cele mai expresive domenii de afirmare 
a creativităţii feminine, afirmă dr. Georgiana Onoiu, şef secţie „Tezaurizare patrimoniul 
cultural” de la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.  În opinia etnografului, ia româ-
nească este şi va rămâne un simbol identitar, un reper, mai mult decât o piesă de costum.

Diversitatea interpretărilor împarte specialiştii în mai multe tabere, astfel că unii le văd 
ca posibile ornamente ale portului popular, alţii le consideră motive rezultate din împletirea 
unor fibre. Acestor două păreri li se adaugă o a treia, potrivit căreia statuetele ar purta inci-
zat chiar desenul croielii pieselor de costum: cămaşă, catrinţă, bete, opreg cu ciucuri lungi.

Vechimea acestuia este dată de mărturiile pe care istoria ni le furnizează prin intermediul 
izvoarelor sale. Figurinele de la Vinca-Turdaş, Vădastra, Gumelniţa şi Cucuteni din perioada 
neolitică sau cele de la Cârna şi Gârla Mare din epoca bronzului, pe care sunt incizate sau 
pictate ornamente, sunt cele mai vechi mărturii privind preocuparea omului faţă de aspectul 
veşmintelor.

Antichitatea Romană, prin două monumente vestite, Tropaeum Trajani (108–109 d. Ch.), 
din comuna Adamclisi, Dobrogea, România, şi Columna lui Traian (113 d. Ch.) de la Roma, 
Italia, aduce noi dovezi referitoare la vechimea portului popular. Imaginile de costum 
sculptate în piatră pe aceste monumente sunt mărturia continuităţii unor elemente de 
străveche tradiţie.
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Gratitudine pentru elevii giulani
În data de 12 iunie, Consiliul Local al oraşului Giula, conform tradiţiei, 

a organizat manifestarea de gratitudine pentru elevii giulani, eveniment 
desfăşurat în sala festivă a Primăriei.

Primarul localităţii Giula, dr. Görgényi Ernő, în cuvântul de salut rostit 
în cadrul programului a dat citire rândurilor lui Pablo Picasso, care afirmă 
faptul că toţi suntem talentaţi iar sarcina pedagogilor noştri, a părinţilor 
este de a susţine copiii, lăsându-i să îşi dezvolte talentul.

„Marea majoritate a oamenilor sunt înzestraţi cu un oarecare talent. 
Adevărata artă şi poate cel mai important lucru este de a recunoaşte acel 
domeniu în care talentul poate fi evidenţiat. Nu este de ajuns doar să rea-
lizăm acest fapt. Este necesar să primim acel sprijin prin care să ne facem 
cunoscuţi lumii” – a subliniat primarul localităţii Giula, după care a anun-
ţat că primăria a înfiinţat premiul Erkel Ferenc pentru a susţine talentele 
muzicale ale localităţii, o veche tradiţie.

Diplomele şi premiile (bonuri de carte) pentru elevii şi profesorii pregă-
titori au fost înmânate personal de dr. Görgényi Ernő.  

Conform tradiţiei şi anul acesta a fost înmânat premiul Primissima, 
premiu acordat elevului model din Giula, care de această dată s-a îndreptat 
către Szegedi Réka Panna. Eleva timp de opt ani a obţinut rezultate excelente 
la învăţătură. Conform declaraţiilor profesorilor ei, talentul multilateral 
al elevei este incontestabil, răspândit în o mulţime de domenii. Desigur, 
tânăra a participat la numeroase competiţii, rezultatele fiind de rang înalt.

Printre elevii şcolilor generale din Giula s-au evidenţiat şi au primit la-
ude din partea primarului şi elevi ai Şcolii Generale „N. Bălcescu”, după 
cum urmează: Vincze Larisa Timeea, Galea Eszter Lilien, Seres Kata 
Rozália, Németh Anna, Peres István Szilveszter, Gindilla Dóra, profesorii 
pregătitori Livia Simona Stăvaru şi Szántóné Borbély Angéla şi Zinaida 
Maria Pekárik, învăţătoare Tünde Kóra Cséffán. Printre liceenii oraşului 
au primit laude următorii elevi ai Liceului „N. Bălcescu”: Jurasoc Vanessza, 
Bogdan Lavinia (profesor pregătitor Stella Nicula Machhour) şi Martyin 
László (profesori pregătitori: Corina Sebestyén Olaru şi Visarion Tuderici).                                                                                                             

Corina

Școala Generală Românească din Aletea angajează cu data de 1 septembrie 2018, un cadru didactic, învățător cu spe-
cializare 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.

Tünde Kóra Cséffán
 Zinaida Maria Pekárik

Jurasoc Vanessza şi prof. Stella Nicula MachhourBogdan Lavinia şi prof. Stella Nicula Machhour

Martyin László şi prof. Corina Sebestyén Olaru

Vincze Larisa Timea şi prof. Livia Simona Stăvaru

Galea Eszter Lilien, Seres Kata Rozália, Németh Anna, Peres István Szilveszter, Gindilla Dóra, prof. 
Szántóné Borbély Angéla  şi dr. Görgényi Ernő


