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Editorial

Din culisele 
unui act 
istoric

R omânii de pretutindeni au 
sărbătorit în această peri-
oadă Ziua imnului naţional 
al României – „Deşteap-

tă-te române!”. Poezia, pentru care 
Anton Pann a compus linia melo-
dică, a devenit un simbol al luptei 
românești pentru independență, 
libertate și unitate. Ziua imnului 
este sărbătorită an de an la 29 iulie, 
dată la care, în anul 1848, „Deşteap-
tă-te române!” a fost cântat pentru 
prima dată oficial, în Parcul Zăvoi 
din Râmnicu Vâlcea. La originea 
imnului naţional al României se află 
poemul patriotic „Un răsunet”', scris 
de Andrei Mureşanu şi publicat pen-
tru prima dată în numărul 25 din 21 
iunie 1848 al suplimentului „Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură”.

Conţinutul profund patriotic şi 
naţional al poeziei a fost de natu-
ră să însuf leţească numeroasele 
adunări ale militanţilor paşoptişti, 
pentru drepturi naţionale, mai ales 
din Transilvania. A fost intonat în 
timpul Războiului de Independen-
ţă (1877–1878), în Primul Război 
Mondial şi la Marea Unire din 1918. 
A fost, de asemenea, intonat în cel 
de-al Doilea Război Mondial.

„Deşteaptă-te române!” a fost 
interzis după instaurarea regimului 
comunist, timp de aproape o jumă-
tate de secol. A fost cântat, însă, în 
timpul revoltei de la Braşov, din 15 
noiembrie 1987 şi în timpul Revo-
luţiei din decembrie 1989. Imediat 
după Revoluția din decembrie 1989, 
„Deşteaptă-te române!” a fost ales 
imn naţional al României, fiind 
consacrat prin Constituţia din 1991, 
modificată şi completată prin Legea 
de revizuire nr. 429/2003. Astfel, în 
forma actuală, Constituţia prevede, 
prin Articolul 12, că imnul naţional 
este „Deşteaptă-te române!”, acesta 
fiind considerat simbol naţional, 
alături de drapelul tricolor, stema 
ţării şi sigiliul statului.

Evenimentele din 1848, care au 
declanșat resortul creator al inte-
lectualilor români, au o importanță 
deosebită în istoria noastră. Urmate 
la scurt timp de reformele admi-
nistrative ale lui Alexandru Ioan 
Cuza, de războiul de Independență 
din 1877, apoi de Marea Unire, ele 
fac parte dintr-o succesiune de 
evenimente care au conturat dimen-
siunea națională a noii Românii. De 
aici derivă importanța lor deosebită 
și faptul că astăzi ne raportăm la ele 
cu atâta pioșenie și respect!

Colectivul redacţional

Pe parcursul a trei zile, la Giula, au fost reactualizate scene din trecutul istoric al Cetăţii, 
care până în secolul al XVI-lea s-a aflat sub ocupaţie turcească. Au fost prezentate momente 
din viaţa soldaţilor din timpul războiului, istoria castelului şi al împrejurimilor, legendele 
eroilor apărători ai cetății. Evenimentul a fost colorat de prezența asociațiilor păstrătoare de 
tradiţii, care şi-au amplasat corturile în jurul cetății şi au pus în scenă momente din viaţa de 
odinioară. Serile au fost nuanțate de melodiile formațiilor de muzică uşoară locale. 

Giula nu este doar un simbol protector al Europei, ci o învingătoare în lupta pentru apărare 
din calea cotropirii otomane. În timpul ocupaţie turceşti, cetatea a funcționat 129 de ani ca 
centru al administraţiei otomane.

Pentru a prezenta un tablou cât mai original, locația a fost împărțită pe teritorii, porțiu-
nea de şanţ, partea de vest, fortăreața husarilor, turnul de apărare dinspre nord, în cetate, pe 
teritoriul ștrandului, la Castelul Almásy sau în diferite puncte turistice din oraş. 

Au fost trei zile de rememorare a istorie, trei zile de atmosferă medievală, de delectare şi 
farmec!

Zilele Végvári, la Giula
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În ziua de 16 iulie, la Săcal, 
a avut loc deschiderea Taberei 
de Dansuri Populare şi Fes-
tivalul de Muzică, la care au 
participat 60 de copii, atât din 
localităţile învecinate, cât şi 
din judeţul Bichiş. 

Tema principală a acestei ac-
ţiuni a fost în acest an învăţa-
rea unor dansuri din regiunea 
Kalocsa, dar şi unele activităţi 
practice pentru cei mai mici, 
precum jocuri pentru dezvol-
tarea aptitudinilor dar şi de-
prinderea unor activităţi legate 
de tradiţiile populare locale. 

Din oraşul Bichiş a venit 

Tabăra de 
Dansuri 
Populare şi 
Festivalul 
de Muzică 
de la Săcal

şi Mahovics Tamás, maestru 
şi instructor de dans pentru 
cei iniţiaţi în tainele acestei 
arte populare, iar cei mai mici 
participanţi au beneficiat de 
grija şi îndrumarea a patru 
pedagogi care au desfăşurat cu 
ei activităţi practice şi sportive. 

Nu au lipsit nici specialită-
ţile culinare locale, între care 
menţionăm ciorba şi sarma-
lele, pregătite cu măiestrie şi 
gust de un grup de pensionari 
şi servite participanţilor la 
sfârşitul fiecărei zile. La două 
zile de la deschidere, în 18 
iulie, a mai venit în tabără 

un grup de 30 de dansatori, 
care îndrumaţi cu măiestrie 
de Mocel Antal „Remus” şi fa-
milia, acompaniaţi de taraful 
Suttyomba din Gyomaendrőd, 
au exersat şi învăţat dansuri 
ţigăneşti din Ardeal. Nu a fost 
simplu şi nici uşor, avându-se 
în vedere multitudinea miş-
cărilor la dansurile ţigăneşti.

Tabăra anuală de dansuri 
de la Săcal este sprijinită de 
primărie, de domnul primar 
Pálfi Tamás, un admirator şi 
promotor al dansului popular, 
care, prezent fiind, a mulţumit 
celor implicaţi pentru efortu-

rile depuse şi contribuţia avută 
la reuşita acestei frumoase 
activităţi culturale. Domnul 
primar a făcut trimitere şi la 
Fodor József, unul din iniţia-
torii înfiinţării acestei tabere 
şi conducătorul ei la început, 
care din păcate a decedat. Mai 
apoi, grupele de dansatori au 
susţinut un mic spectacol de 
muzică şi dans demonstrând 
în practică cele învăţate. 

Succes a avut şi echipa ţi-
gănească din Ardeal, formată 
din Mocel Antal „Remus”, cu 
soţia Piroska şi copii lor Antal 
Remus, Gizella şi Hunor, care 

au făcut demonstraţii de vir-
tuozitate, dansând şi cântând 
muzică ţigănească din Ardeal. 
După o săptămână de muncă 
asiduuă, tabăra de dans şi 
muzică de la Săcal s-a încheiat. 

Domnul primar Pálfi Tamás 
a menţionat în discursul său de 
final importanţa unor aseme-
nea acţiuni, după care toţi par-
ticipanţii au primit din partea 
primăriei o diplomă care să le 
amintească de aceste frumoase 
momente petrecute la Săcal în 
această tabără.

J. Vmirjáncki

Facebook – cea mai 
proastă zi din istoria 
bursei americane!

Joi, 26 iulie, la închiderea 
şedinţei de tranzacţionare pe 
Nasdaq, acţiunile Facebook se 
tranzacţionau la 176,2 dolari 
per acţiune, adică în scădere cu 
19%, la o capitalizare de piaţă de 
503,5 miliarde de dolari.

Astfel, Facebook a pierdut 
tot avântul înregistrat în prima 
jumătate a anului, iar Mark 
Zuckerberg a pierdut peste 
15 miliarde de dolari potrivit 
Bloomberg Billionaires.

Scăderea acţiunilor a şters 
peste 100 de miliarde de dolari 
din capitalizarea de piaţă a 
companiei, care era de apro-
ximativ 618 miliarde de dolari 
miercuri la închiderea şedinţei 
de tranzacţionare.

Compania a raportat venituri 

record, de 13,23 miliarde dolari, 
în ultimul trimestru, în creştere 
cu 42% de la an la an, însă a ratat 
estimările analiştilor, de 13,3 
miliarde de dolari.

„Ne aşteptăm ca ratele puter-
nice de creştere să scadă cu un 
procent de o singură cifră, din 
cauza evoluţiei din semestrele 
anterioare care se va propaga 
în T3 şi T4”, a transmis David 
Wehner, directorul financiar 
al companiei din Palo Alto. In-
vestitorii au fost nemulţumiţi în 
special de evoluţia numărului de 
utilizatori noi, Facebook rapor-
tând 2,23 miliarde de utilizatori 
activi lunar şi 1,47 miliarde de 
utilizatori activi zilnic.

Deşi ambele valori au fost în 
creştere cu 11% faţă de anul pre-

cedent, acestea nu s-au apropiat 
de aşteptările analiştilor, de 2,25 
miliarde de utilizatori activi 
lunar, respectiv 1,48 miliarde 
utilizatori activi zilnic. Cu toate 
acestea, Facebook a reuşit să 
se ridice la nivelul aşteptărilor 
în ceea ce priveşte câştigul per 
acţiune, unde s-a situat la 1,74 
dolari per acţiune, în compa-
raţie cu predicţia de 1,72 dolari 
per acţiune. 

Potrivit CNBC, nicio com-
panie nu a mai pierdut 100 de 
miliarde de dolari într-o zi, însă 
Intel s-a apropiat în 22 septem-
brie 2000, cu o pierdere de 90,7 
miliarde de dolari, urmată de 
Microsoft în 3 aprilie 2000 cu 
o pierdere de 80 de miliarde de 
dolari.

Autoguvernarea Românilor din Macău 
organizează sâmbătă, 18 august, cu începere 
de la ora 9, la Casa Verde (Zöldház), Ziua 
Culturală şi Festivalul Gastronomic.

Program:
– primirea oaspeților cu gustări autentice;
– deschiderea oficială;
– prezentarea echipelor participante la Fes-

tivalul Gastronomic (prepararea mâncării este 
autofinanțată de către echipe);

– program cultural;
– dans şi cânt conform tradițiilor 
românești;
– închiderea programului.
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Taberele de vară pentru co-
pii şi-au deschis şi anul acesta 
porţile. Diferitele programe 
organizate de instituţiile româ-
neşti din Ungaria pentru elevii 
şcolilor bilingve au angrenat şi 
anul acesta zeci şi zeci de elevi, 
aceştia aşteptând cu nerăbdare 
ca taberele să-şi înceapă acti-
vităţile. 

Pentru orice copil, o tabără 
înseamnă emoţie, nou, sur-
priză, cunoaştere, realizarea 
de noi prietenii, având astfel 
posibilitatea de a-şi dezvolta 
abilităţile de comunicare, spi-
ritul de echipă și aptitudinile 
creative.

Un mare succes a avut şi 
anul acesta tabăra de vară de 
la Cluj-Napoca, organizată de 
Centrul de Documentare şi 
Informare al AŢRU, în perioada 
4–9 iulie. Au participat 18 elevi 
(4 elevi de la şcoala româneas-
că din Aletea şi 14 elevi de la 
şcoala românească din Chitig-
haz). Elevii au fost însoţiţi pe 
tot parcursul taberei de două 

Moştenirea 
culturală în 
ţara-mamă 
– Tabăra de 
vară de la 
Cluj-Napoca

cadre didactice, Ana Sălăjan şi 
Roland Ballók, care, împreună 
cu organizatorul, în persoa-
na doamnei Mariana Negreu 
Vetró, directorul Centrului 
de Documentare şi Informare 
al AŢRU, au stabilit din timp 
programul taberei. Acesta a 
cuprins vizitarea diferitelor 
obiective turistice, dar şi câteva 
programe distractive.  

„Această tabără a avut un 
program foarte bine gândit, 
care aduce cu sine cultivarea 
limbii române, păstrarea cul-
turii strămoşeşti, precum şi 
transmiterea acestora viitoare-
lor generaţii. În această tabără, 
copiii participanţi au reuşit să 
cunoască îndeaproape cultura 
neamului din care se trag, să 
viziteze şi să cunoască unele 
locuri de care au auzit numai 
din cărţi ori la orele de clasă. De 
asemenea, am făcut cunoştinţă 
cu gastronomia românească, 
care din fericire, a fost pe placul 
tuturor. În plus, am partici-
pat la Festivalul Street Food, 

unde am avut posibilitatea de 
a cunoaşte și gastronomia altor 
naţii. În toată această perioadă 
am avut un program foarte 
complex, datorită căruia ne-am 
reîntors acasă cu un bagaj de 
cunoştinţe bogat” – ne-a decla-
rat învăţătorul Roland Ballók. 

Primul popas a fost la Piatra 
Craiului, o apariţie de poveste, 
a cărei privelişte este spectacu-
loasă datorită multitudinii de 
specii de plane şi animale pe 
care le adăposteşte. Aici, copiii 
au servit câte o îngheţată. 

Cluj-Napoca, al patrulea oraş 
ca mărime în România, este 
totodată şi unul dintre cele mai 
importante centre academice, 
culturale şi industriale din ţară, 
nu întâmplător organizatorii au 
ales ca destinaţie această zonă 
care atrage an de an o mulţime 
de turişti. Astfel, grupul de 
elevi din Ungaria s-a bucurat 
de şase zile de neuitat în această 
regiune.

Micii exploratori au fost 
cazaţi în căminul studenţesc 
al Facultăţii de Medicină Vete-
rinară din Cluj-Napoca, în cele 
mai bune condiţii. Pentru înce-
put, după ce şi-au ocupat came-
rele şi au servit masa de prânz, 
au făcut cunoştinţă cu străzile 
oraşului, punându-se accent pe 
centru. Aici a fost vizitată Bise-
rica „Sfântul Mihail” din Piaţa 
Unirii, locaş de cult, construit 
în secolul al XIV-lea, unde 
se găseşte şi statuia lui Matei 
Corvin. Între timp, pentru că 
cei mici erau mult prea obosiţi 
pentru a continua programul, 
s-a făcut o scurtă pauză în care 
s-au răcorit cu câte o înghe-
ţată. Vis-a-vis de biserică este 
situat Palatul de Justiţie. Tot 
aici, în apropiere, îşi are sediul 
Universitatea Babeş-Bolyai, cu 
faimoasa Grădină Botanică. A 
urmat un program distractiv în 
cadrul complexului Aqua Park 
din cartierul Floreşti, Cluj-Na-
poca, un loc de relaxare foarte 
agreat de către tineri. S-a făcut 
un popas chiar şi la centrul 
comercial Vivo, unde tinerii 
au fost sfătuiţi să cumpere 
suveniruri şi produse tradi-
ţionale româneşti pentru a se 
familiariza mai bine cu tradiţia 
românească autentică. 

Un program foarte intere-
sant şi apreciat de tineri a fost 
vizita Facultăţii de Medicină 

Veterinară, mai exact centrul 
zoologic şi cel acvatic, unde s-a 
făcut cunoştinţă cu unele specii 
de peşti, reptile, insecte. Printre 
acestea s-a numărat insecta de 
madagascar, pe care copiii au 
avut posibilitatea de a o ţine 
în mână. O adevărată senzaţie! 
Tot aici, sunt păstrate în formol 
diferite animăluţe și organe, 
sunt expuse diferite schelete 
începând de la cel uman până 
la cele de animal, printre aces-
tea aflându-se şi un schelet de 
girafă.

„Tot ceea ce am văzut, ex-
perimentat în acest centru al 
facultăţii a fost ceva excepţio-
nal, unic în viaţa noastră. Sunt 
convins că mulţi dintre cei pre-
zenţi nu mai experimentaseră 
aşa ceva până în prezent. De 
aceea, mereu îndrum elevii să 
participe la orice fel de program 
dedicat lor, deoarece experien-
ţele sunt unice” – a continuat 
Roland Ballók. 

Au fost vizitate şi Teatrul Na-
ţional „Lucian Blaga” și Parcul 

Etnografic Naţional Romulus 
Vuia precum și mănăstirile 
Schimbarea la Față și Sf. Troiță 
Feleacu. 

Această tabără a fost de mare 
folos tuturor elevilor partici-
panţi, nu doar din punct de 
vedere al identităţii, ci şi ca o 
lecţie educaţională personală, 
departe de casă, de părinţi. 

„Spre fericirea noastră, toa-
te aceste zile s-au desfăşurat 
fără niciun incident, vremea 
frumoasă a ținut cu noi și ast-
fel ne-am reîntors acasă cu o 
mulţime de amintiri frumoa-
se” – a continuat învăţătorul, 
mulţumind şi pe această cale 
organizatorilor pentru această 
posibilitate. 

În drum spre casă, s-au făcut 
drumeţii la Cheile Turzii, o 
zonă foarte îndrăgită de alpi-
nişti, anual aici fiind organizate 
diferite concursuri. 

Programul taberei a fost spri-
jinit de Ministerul Resurselor 
Umane de la Budapesta.

Corina
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IN 
MEMORIAM
învăţătoarei 
şi preotesei

Maria Misaroş 
Iuhas

1926 – 2018
După marele gânditor român Octavian Paler:

„A muri însemnă a te muta într-o stea”.

În ziua de 26 iulie a anului 
curent, în timp ce eram copleșită 
de liniștea serii și de frăgezimea 
ierbii verze din livada de la mar-
ginea Orașului Mare Românesc, 
a bătrânului oraș Giula, unde 
parcă într-o splendidă panora-
mă se contopește pământul cu 
cerul și fiecare adiere de vânt 
revarsă farmecul legăturii dintre 
om și natură, am primit vestea 
cutremurătoare de suf let că 
Doamna Maria Misaroș Iuhas, 
dăscălița și preoteasa mult iubi-
toare și mult iubită a comunității 
românești din Ungaria, ne-a 
părăsit și s-a mutat într-o stea 
veșnic strălucitoare, unde su-
fletul ei își va găsi binemeritata 
pace într-o tihnă eternă.

S-a stins ca o lumină care a 
ars până la capăt, a ars aproape 
92 de ani cu puterea flăcărilor 
tari; a ars și a luminat cu toată 
„seninătatea” care conform lui 
Hermann Hess: este cea mai 
înaltă formă de cunoaștere și 
iubire.

În aceste zile de despărțire 
sufletul nostru este sfâșiat de do-
liu, de jale, fiindcă ne-a părăsit o 
ființă deosebită, o personalitate 
mult îndrăgită, care întreaga sa 
viață a slujit nu numai în sfera sa 
privată, ci și în școala româneas-
că continuând un model uman 
și profesional demn de urmat.

Suntem triști și știm bine 
că prin dispariția domniei sale 
culoarea comunității noastre a 
devenit mult mai ștearsă și mult 
mai săracă. Marika néni a știut 
să-și trăiască viața cu multă în-
țelepciune, a știut foarte bine că 
unul dintre cele mai nobile sco-
puri ale vieții este să-ți păzești 
sufletul și în orice împrejurări 
să fii Om, în sensul nobil al 
cuvântului.

Gândindu-mă la ea, o văd 
așa cum era: nu prea înaltă, 
sprintenă, dinamică, cu o privire 
caldă, cu zâmbetul pe buze și cu 

o vorbă blândă și încurajatoare.
O admiram mereu pentru 

hărnicia, voința, iubirea de viață 
și de semenii săi. La întrebarea: 
„Care este secretul acestei vârste 
frumoase și al acestui elan tine-
resc?” – mi-a răspuns cu surâsul 
pe buze și cu o voce caldă și 
hotărâtă:

„Eu, Draga mea, accept des-
tinul meu, știu bine că cine se 
naște trebuie să moară, iar zilele 
pe care mi le-a rânduit Tatăl din 
Ceruri încerc să le trăiesc în pace 
și într-o permanentă activitate. 
Pe mine munca, activitatea mă 
fericește.”

Cuvintele ei întotdeauna erau 
pline de atenție, de bunăvoință, 
de apreciere, de urări de bine. 
Prin credința, decența și sme-
renia sa radia o continuă săr-
bătoare înfrumusețând clipele 
celor din jur.

În ciuda faptului că, precum 
în viața fiecărui om, și în a ei se 
învăluiau necazurile cu bucuri-
ile, lacrimile cu zâmbetele, ea 
avea mereu puterea lăuntrică 
să privească viața cu o gândire 
pozitivă. Știa atât de bine că nu 
există soare fără nori și că după 
fiecare iarnă va urma o primă-
vară însorită și copleșită de un 
parfum paradisiac.

Cu ochii sufletului o văd pe 
„Marika néni” în cadrul fa-
miliei, împreună cu fiica sa 
„Doinița”, fosta noastră biblio-
tecară înzestrată cu o eleganță 
intelectuală și cu multă finețe. 
O văd pe Doamna Maria alături 
de ginerele său, de profesorul de 
matematică, Nicolae Luczai, 
mult apreciat de noi și de lice-
enii noștri, o văd întâmpinată 
de „Nelike” (fiica surorii sale), 
directoarea pensionată care a 
condus zeci de ani cu multă 
vocație Grădinița Românească 
din Giula.

O văd înconjurată de nepoții 
săi, de foștii noștri elevi: de 

Mariana (medic reumatolog) 
și Miklóska (jurist), precum și 
de strănepoții de care era atât 
de încântată. Văd în jurul ei 
oameni mulți care o apreciau, 
fiind convinși de emblema po-
zitivă a caracterului cu care 
era înzestrată. Cu câtă finețe și 
însuflețire cânta în prestigiosul 
Cor „Pro Musica”.

Cu câțiva ani în urmă, la 
școala românească din Giula, 
împreună cu colegii mei, am 
organizat o întâlnire a învăță-
torilor de ieri și de azi, la care 
a participat și Marika néni cu 
multă bucurie și însuf lețire. 
Parcă o văd cum în câteva clipe 
a știut să se acomodeze situației 
și noii generații. Așa s-a mișcat 
la catedră ca și în anii tinereței, 
iar la întrebările adresate de 
învățătoarele și de copiii noștri, 
într-un mod admirabil a depă-
nat povestea vieții sale.

Parcă o aud cu câtă nostalgie 
și seninătate a evocat anii co-
pilăriei, tinereței și a carierei 
de învățătoare. Se trage din 
sătucul bihorean Săcal unde și-a 
petrecut copilăria într-o familie 
credincioasă, echilibrată, sârgu-
incioasă.

Ne-a mărturisit cu drag că 
părinții ei au educat-o pe baza 
unor principii morale eterne 
cum sunt: credința, dragostea, 
nădejdea, fapta binefăcătoa-
re, au implantat în sufletul ei 
iubirea de neam și de limba 
română. Ne-a povestit apoi cu 
o memorie cristalină nu numai 
despre amintirile sale senine le-
gate de copilărie, ci și despre anii 
petrecuți la Oradea, la liceul și 
școala normală a Institutului de 
Învățătoare Sfânta Ursula.

La Oradea a trăit și a studiat 
aproape un deceniu din viața sa 
chiar în timpul celui de-al doilea 
Război Mondial (1937–1946), 
iar după absolvire, cu proas-
păta diplomă de învățătoare, 

și-a început cariera didactică, 
fiind prima învățătoare din 
comunitatea românească din 
Ungaria la Școala Confesională 
Ortodoxă „Sfântul Nicolae”.

După căsătorie își continuă 
activitatea de dăscăliță în comu-
na Săcal, ca în anul 1963 să se 
reîntoarcă la Giula, și să aibă un 
rol-cheie în formarea viitorilor 
tineri care vor alcătui o nouă 
pătură intelectuală a românilor 
din Ungaria.

Ne-a descris „școala de ieri” 
care era lipsită de condiții și de 
orice confort și tehnologii mo-
derne, dar după mărturisirile 
sale era înzestrată de încrederea 
în viitor și de iubirea copiilor.

La provocarea noastră a vorbit 
cu multă modestie și despre acti-
vitatea sa de autor de manuale, 
de caiete de lucru, de mentora-
rea altor cadre didactice.

Știm bine că Doamna învă-
țătoare de-a rândul deceniilor a 
introdus în tainele abecedarului 
sute și sute de copii care azi au 
împlinit și ei o anumită vârstă, 
păstrând într-un colț al inimilor 
și amintirea primei dăscălițe. 
Sunt convinsă de faptul că ele-
ganța spirituală și sufletească a 
învățătoarei de ieri își are ecoul 
în inima și intelectul urmașilor. 
Bunătatea, dăruirea, amabili-
tatea și iubirea de profesie și de 
tot ceea ce este nobil și frumos 
i-au luminat calea și i-au dat 
mult curaj pentru a înfrunta 
viața cu bucurie și seninătate.

Doamna preoteasă a fost 
soția părintelui vicar Teodor 
Misaroș, a autorului cărții: 
Din istoria comunităților bi-
sericești ortodoxe române din 
R/Ungară! Ei doi au constituit 
un cuplu deosebit, fiind înzes-
trați de destin cu o misiune 
aparte; o pereche de oameni 
credincioși, dotați cu o temeinică 
pregătire, cu multă dăruire și 
cu sensibilitate la problemele 

oamenilor și ale comunității.
Doamna Maria Misaroș Iuhas 

pentru atitudinea ei profund 
umană și munca ei asiduuă și 
fructuoasă a fost laureată cu 
mai multe medalii și diplome 
de merit (Premiul pentru mino-
ritățile naționale din Ungaria; 
Pentru cultura română din Un-
garia, UCRU), iar într-un trecut 
nu prea îndepărtat, spre marea ei 
bucurie, la împlinirea a 90 de ani 
de viață, la Catedrala Ortodoxă 
Română Sf. Nicolae din Giula, 
Preasfințitul Părinte Episcop 
Siluan i-a conferit din partea 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel : Ordinul „Doamna 
Maria Brâncoveanu”.

În acest moment festiv în 
ochii sărbătoritei dansau vals 
razele fericirii, iar de pe buzele ei 
izbucneau în mod impetuos cu-
vintele de mulțumire, expresiile 
alese, vrând să demonstreze că 
a vorbi frumos în limba română 
este o sărbătoare.

Mă bucur nespus de mult că 
de ziua ei și elevii noștri au avut 
prilejul de-ai mări fericirea. Știu 
și ei că numele Doamnei învă-
țătoare Maria Misaroș Iuhas 
este eternizat în istoricul școlii 
noastre și al românimii de pe 
aceste meleaguri.

Credem că acest nume este 
scris cu litere de aur în Cartea 
Vieții, în rândul celor „drepți” 
și „aleși”.

Marika néni, la o venerabilă 
vârstă s-a stins ca o lumină, 
îndreptându-ne privirea spre 
veșnica sentință:

„Noi suntem ceea ce faptele 
noastre sunt.” (Tudor Vianu)

Să-i fie țărâna ușoară și som-
nul lin în eterna pace a împără-
ției divine!

Maria Gurzău Czeglédi
directorul

Liceului, Școlii Generale și Căminului de 
Elevi Românesc N. Bălcescu din Giula
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La malul 
Mării Negre

Cu bagajele pregătite şi cu 
multă bună dispoziţie, un grup 
de elevi ai Şcolii Generale Ro-
mâne din Chitighaz, a pornit 
la drum în data de 24 iunie 
spre Litoralul Mării Negre, 
dornici de a explora şi această 
zonă. Tabăra elevilor a fost 
organizată în perioada 24 iu-
nie – 1 iulie, iar destinaţia a 
fost staţiunea Eforie Nord, un 
loc potrivit pentru iubitorii de 
mare şi soare. În ultima peri-
oadă, tot mai mulţi turişti re-
descoperă litoralul Mării Negre 
din România, şi cu precădere, 
frumuseţea staţiunilor Eforie 
Nord şi Eforie Sud, unde aleg 
să-şi petreacă vacanţa. Aceas-
tă staţiune, prin reabilitarea 
promenadei falezelor, refacerea 
parcurilor, programele cultu-
rale, festivaluri şi multe alte 
programe artistice şi sportive, a 
atras interesul conducerii şcolii 
româneşti din Chitighaz, care 
a ales să organizeze o tabără 
pentru elevii săi aici. 

Programul taberei cu titlul 
„Aventuri pe litoralul Mării 
Negre” s-a realizat cu spriji-
nul Ministerului Resurselor 

Umane de la Budapesta, acesta 
oferind suma de 2 290 000 de 
forinţi. 

Elevii şcolii au fost însoţiţi 
pe tot parcursul taberei de 
doamna Erika Borbély, director, 
Attila Aracs, director adjunct, 
Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi, 
Berke Sándor, Cristian Arde-
lean şi Rotár Györgyné. 

„Ne bucurăm foarte mult că 
am reuşit să organizăm şi anul 
acesta un program de care să 
beneficieze elevii noştri. An de 
an, încercăm să aducem ceva 
nou, plăcut şi atractiv. După 
alte incursiuni prin Ungaria şi 
România, am ales ca de această 
dată să petrecem câteva zile 
pe litoralul din România, un 
loc minunat unde elevii noştri 
îmbină utilul cu plăcutul: au 
posibilitatea de a-şi dezvolta 
cunoştinţele de limba română, 
dar totodată se pot şi distra, 
relaxa, un program binemeritat 
aş spune, după un an de şcoală. 
Suntem foarte recunoscători 
pentru sprijinul acordat de 
Ministerul Resurselor Umane 
şi sperăm ca această tradiţie 
a şcolii noastre să aibă o con-

tinuitate cât mai îndelungată. 
Totodată, ţin să mulţumesc şi 
colegilor mei care au contribuit 
ca acest program să fie unul 
reuşit şi care au însoţit copiii 
pas cu pas pe toată perioada 
taberei, întorcându-ne acasă 
fără incidente neplăcute” – ne-a 
declarat doamna Erika Borbély, 
directorul Şcolii Generale Ro-
mâne din Chitighaz. 

Locul de cazare al elevilor 
a fost hotel Evia, situat la doar 
100 de metri de plajă şi la 750 de 
metri de Parcul Acvatic Eforie. 

Staţiunea Eforie Nord am 
putea spune că este una dintre 
locaţiile favorite ale turiştilor, 
după Mamaia, când vine vorba 
de litoral; un loc relaxant şi 
mai puţin aglomerat, ferit de 
freamătul mulţimii. Tot aici, 
la marginea staţiunii se af lă 
şi renumitul lac Techirgiol, la 
doar 12 kilometri distanţă de 
portul Constanţa. Staţiunea 
Eforie Nord este renumită şi 
pentru tratamente, prin care 
sunt puse în valoare atât efec-
tele terapeutice ale apei sărate 
cât şi ale nămolului. 

Pe lângă plimbările pe lito-
ral, prin frumoasa staţiune şi 
bălăceala în mare, participan-
ţii taberei s-au bucurat şi de 
vizitarea portului Constanţa, 
situat în partea vestică a Mării 
Negre. Acesta este împărţit în 
trei subdiviziuni: portul mari-
tim, cu o capacitate de operare 
anuală de 100 milioane de tone; 
portul f luvial, care permite 
accesul oricărui tip de navă 
fluvială având o capacitate de 
operare anuală de 10 milioane 
de tone; portul turistic. Tot aici, 
în Constanţa, micii noştri ex-
ploratori au vizitat Delfinariul, 
unul dintre cele mai vizitate 
obiective turistice locale în se-
zonul estival şi extra sezon. 
Acesta face parte din frumosul 
Complex Muzeal de Ştiinţe ale 
Naturii Constanţa, rămânând 
singura locaţie din România 
unde turiştii pot urmări un 
minunat spectacol al cărui 
protagonişti sunt delfinii, leii de 
mare şi pinguinii. Elevii noştri 
au trăit în acest loc o experienţă 
frumoasă, într-un univers plin 

de zâmbete şi veselie. Un alt loc 
minunat din Constanţa care a 
atras interesul tinerilor a fost 
Acvariul. Acolo sunt prezentate 
expoziţii permanente de faună 
şi floră acvatică, dar şi diferite 
expoziţii cu tematici legate de 
biologie, ecologie acvatică şi 
pescuit maritim. Acvariul din 
Constanţa a adunat mai bine 
de 100 de specii de peşti şi 
vieţuitoare marine din diferite 
zone geografice. Desigur, s-a 

vizitat şi impozantul Cazinou 
constănţean, situat în centrul 
istoric al oraşului, una dintre 
clădirile emblematice ale Con-
stanţei. 

Bravii elevi chitighăzeni s-au 
reîntors acasă cu o mulţime de 
amintiri nemaipomenite.

Anul trecut, un alt grup de 
elevi ai acestei unităţi de învă-
ţământ a vizitat oraşul Braşov, 
dar şi Budapesta, capitala Un-
gariei.                                  Corina 
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Lucrarea Interferenţe lexi-
cale şi onomastice în limbajul 
migraţiei, reprezintă o analiză 
a limbii române folosite de 
imigranţii români din Spania 
şi Italia. Pentru că, în ultimii 
trei ani, au fost realizate mai 
multe studii asupra l imbii 
vorbite de către românii din 
străinătate, autoarea îşi propu-
ne de data aceasta să cerceteze 
interferenţele lexicale apărute 
în limba română scrisă din me-
diul virtual. Analizei lexicale îi 
adăugă un remarcabil studiu 
aprofundat asupra interferen-
ţelor onomastice apărute în 
limbajul migraţiei, subiect care 
nu a fost abordat de niciun spe-
cialist până în acest moment.

Proiectul de cercetare a lim-
bajului migraţiei este o conti-
nuare a preocupărilor autoarei, 
legate de domeniul interfe-
renţelor lingvistice apărute 
între limbile aflate în contact, 
subiect abordat cu success de-
osebit şi în cadrul tezei de doc-
torat a lingvistei Ioana Jieanu. 

Interesul pentru tematica 
dezvoltată în cele două lucrări 
îşi are punctul de plecare în ex-

Despre o limbă 
română vorbită 
departe de 
România
Ioana Jieanu – Interferenţe 
lexicale şi onomastice în limbajul 
emigraţiei, Editura de Vest, 
Timişoara, 2015

perienţa şi contactul personal 
cu realităţile din Spania, din 
Colegiul Lope de Vega în ora-
şul Castellon de la Plana unde 
autoarea a cunoscut şi trăit 
pentru puţină vreme etapele 
transformării individuale din 
timpul procesului de integrare 
a imigrantului în societatea de 
destinaţie. Contactul direct 
cu elevii români din şcolile 
spaniole, precum şi cu familiile 
acestora, relaţiile stabilite în 
România, ca profesor de limba 
română, cu elevii / studenţii ai 
căror părinţi plecaseră în Spa-
nia sau Italia pentru a le asigu-
ra celor rămaşi acasă minimul 
necesar pentru subzistenţă, 
au făcut ca vocea autoarei să 
devină una foarte sensibilă 
dar în acelaşi timp au motivat 
constant cercetătorea pentru 
a oferi un studiu de înaltă ţi-
nută academică, pertinent şi 
util şi altor cercetări similare 
ca model.

Analiza migraţiei româneşti 
în străinătate este realizată de 
profesoara Ioana Jieanu din 
triplă perspectivă: în primul 
rând, încearcă să păstreze 

obiectivitatea unui cercetător, 
în al doilea rând, a studiat 
migraţia din perspectiva emi-
grantului şi a trăirilor pe care 
acesta le are în procesul de 
integrare în societatea gazdă 
şi, nu în ultimul rând, a privit 
fenomenul migraţional din 
punctul de vedere al celui 
rămas acasă. De aici şi reuşita 
volumului.

Lucrarea Interferenţe lexi-
cale şi onomastice în limbajul 
migraţiei româneşti relevă 
importanţa pe care o are stu-
dierea efectelor lingvistice 
(lexicale şi onomastice) pe care 
le are migraţia, în cazul  comu-
nităţilor  de români din Spania 
şi Italia, pornind de la caracte-
risticile limbilor implicate în 
acest proces: limba română şi 
limba spaniolă/ limba română 

şi limba italiană.
În contextul european, uzul 

limbii române a fost puternic 
influenţat de limba spaniolă şi 
de limba italiană, în special la 
nivel lexical, introducându-se 
numeroşi termeni din limbile 
menţionate în limba română 
vorbită în coloniile româneşti 
din Spania şi Italia. Această 
influenţă are loc pe fundalul 
unor multiple interferenţe ro-
mâno-spaniole şi româno-ita-
liene la nivel social,politic, 
cultural şi economic.

Până în momentul începerii 
cercetărilor doctorului în filo-
logie Ioana Jieanu nu se rea-
lizase niciun studiu lingvistic 
românesc asupra contactului 
l ingvistic româno-spaniol. 
Între timp, transformările su-
ferite de limba română vorbită 

în Spania au început să atragă  
atenția atât reprezentanților 
comunităților românești din 
Spania, cât şi a unor cercetători 
care au intrat în contact direct 
cu românii din Spania. Din 
2008 începe să se vorbească 
despre rumanol, limba româ-
nilor din Spania. Se organizea-
ză dezbateri pe această temă, la 
care sunt invitaţi şi reprezen-
tanţi din România. În cadrul 
acestor întâlniri, se constată 
că fenomenul interferenţelor 
lingvistice româno-spaniole 
este conştientizat de români şi 
că se doreşte ca rezultatul aces-
tor interferenţe, rumanolul, să 
fie acceptat şi în România.

În timp au apărut numeroa-
se lucrări în care se prezintă 
influenţa limbii spaniole asu-
pra limbii române la nivelul 
lexicului,  identificându-se  un  
număr destul de mare de îm-
prumuturi din limba spaniolă, 
calcuri semantice şi structura-
le, precum şi anumite aspecte 
ale adaptării substantivelor şi 
a verbelor spaniole la sistemul 
morfologic românesc. Se sus-
ţin deseori prelegeri despre co-
munitatea română din Madrid 
şi despre limba română folosită 
în cadrul acesteia.

Cu toate acestea, lucrarea şi 
preocupările în domeniu ale 
Ioanei Jieanu o individuali-
zează şi evidenţiază în acelaşi 
timp ca un cercetător avizat 
şi pasionat care reuşeşte să 
transmită rezultatele cercetării 
sale într-o manieră remarca-
bilă astfel încât să ne putem 
bucura, cât mai mulţi dintre 
noi, de acestea şi, în general de 
o lectură plăcută şi utilă des-
pre limba română de azi, din 
diverse spaţii europene unde 
se vorbeşte.

dr. habil. Florin Cioban 
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Primăria din Medgyesegyháza, Casa de 
Cultură şi Biblioteca orășenească organi-
zează în perioada 3–5 august, a 24-a ediţie 
a Festivalului Lubeniței.

Naționalitățile conlocuitoare îşi vor 
prezenta programul cultural sâmbătă, 4 
august, cu începere de la ora 16. Programul 
cultural românesc se va putea viziona de la 
ora 17. 

Din programul festivalului nu vor lipsi 
concertele, competițiile şi programele 
cultuale.
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Muzeul Theodor 
Aman. Chiar 
ilustra Regină 
Elisabeta îl vizita 

„Aman se căsătoreşte cu doamna Aman, Ana Aman, în 1865. Ana Aman era fiica unui 
negustor bogat, Politimos, iar mama ei provenea dintr-o familie foarte veche boierească 
românesacă, familia Butculescu, care au fost boieriţi pe timpul lui Mihai Viteazu. Zona de 
aici, întreaga zonă, erau terenurile Butculeştilor. La nuntă, doamna Aman primeşte ca dar 
de nuntă, ca zestre, terenul de aici pe care va construi Aman această casă remarcabilă”, 
precizează istoricul de artă.

„Totul la această casă este gândit şi făcut de Theodor Aman. De la proiectul de arhitectură, 
tot ce înseamnă decoraţie exterioară, avem o decoraţie exterioară în teracotă. Tot ce înseam-
nă decoraţie interioară, adică pictură murală, vitralii, până la mobilier, toată decoraţia în 
lemn este sculptată de Theodor Aman”, afirmă Greta Şuteu, istoric de artă.

Pentru decoraţiile de la exteriorul casei, Theodor Aman a lucrat împreună cu sculptorul 
Karl Storck. Casa are şase încăperi la parter, dintre care cea mai impunătoare este atelierul 
pictorului, cea mai mare cameră care se întinde şi pe întreaga înălţime a casei. La etaj, unde 
acum se află depozitele muzeului, se găseau dormitoarele soţilor Aman.

Pe strada C.A. Rosetti din București, la numărul 8, vizavi de impunătoarea Bibliotecă 
Centrală Universitară, se ridică o casă mândră. Este Muzeul „Theodor Aman”, imobilul con-
struit după însuşi planurile marelui pictor care a locuit şi a creat în el. Deschis publicului de 
miercuri până duminică, frumosul muzeu nu este numai unul de artă, ci oferă şi o lecţie de 
istorie pentru cei care îi trec pragul.

Casa lui Aman a fost primul imobil din Bucureşti care respecta normele arhitecturii neo-
clasice. Nişte scrisori ale fondatorului şcolii moderne de pictură din România stau mărturie 
că acesta voia să schimbe viziunea urbanistică asupra spaţiului. La realizarea imobilului l-a 
ajutat arhitectul neamţ Franz Schiller, stabilit în Capitală după ce s-a căsătorit cu o româncă.

El construieşte această casă între 1868 – 1869, foarte repede. De lucrat în interiorul casei, 
lucrează, bănuiesc eu, până la sfârşitul vieţii. Este o casă în care putem vedea cu adevărat, 
sau putem înţelege cu adevărat, complexitatea acestui artist, pentru că aici îşi dă el măsura 
creativităţii lui.
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