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Editorial

Valorile 
fundamentale

R olul educaţiei într-o so-
cietate este indiscutabil. 
Aceasta reprezintă pâr-
ghia fundamentală care 

înalţă şi înnobilează, fiind unul 
dintre pilonii fundamentali pe care 
se bazează o comunitate.

Atât cultura, cât şi educaţia au o 
misiune comună formatoare, fiind 
la baza dezvoltării comunității ro-
mânești din Ungaria. De aceea, gră-
dinițele românești, școlile noastre 
unde limba română se predă ca dis-
ciplină distinctă, școlile românești, 
liceul „Nicolae Bălcescu”, catedrele 
universitare unde se predă în limba 
română, mass-media, asociațiile de 
păstrare a tradițiilor, sunt elemente 
fundamentale în circuitul sangvin al 
etniei noastre. 

Rolul educaţiei este acela de a crea 
plus valoare pentru comunitate, de 
a contribui la crearea unui spaţiu 
intelectual coerent şi valoros, în 
care se iniţiază idei importante, 
care duc spre dezvoltare respectiva 
comunitate; Educaţia contribuie la 
formare unui spaţiu al bunei înţe-
legeri între confesiuni și minorități 
etnice, exemplu de bună înţelegere 
între comunităţile existente, model 
de convieţuire şi solidaritate, marcat 
de armonie şi respect.

Activitățile educative marchează 
dezvoltarea  şi evoluţia comuni-
tăţilor minoritare, prin realizarea 
unor proiecte importante nu doar 
în domeniul culturii, ci şi în cele ale 
infrastructurii, sănătății, sportului, 
protecției mediului sau turismului, 
precum și integrarea în comunita-
tea locală. Acestea reprezintă un 
impuls pentru dezvoltarea socială 
şi economică.

Educaţia este un factor funda-
mental în menținerea și dezvoltarea 
culturii, limbii, tradițiilor și patri-
moniului cultural al minorităților, 
contribuie la afirmarea, promovarea 
și protejarea identității și diversității 
culturale. De asemenea, contribuie 
la păstrarea și valorificarea moște-
nirii culturale, materiale și spirituale 
a minorităților etnice şi promovează 
dialogul între culturi, a diversității 
etnice și interacțiunii interdiscipli-
nare.

Cultura a fost dintotdeauna şi a 
rămas un instrument care ajută la 
o mai bună cunoaştere şi apropie-
re reciprocă. Aceasta reprezintă o 
punte între comunităţi, facilitează 
comunicarea, reduce diferențele care 
ne despart şi dezvoltă dialoguri in-
terculturale benefice. De asemenea, 
promovează valori ale umanismului, 
multiculturalismului şi respectului 
faţă de ceilalţi, valori fundamentale 
pentru o comunitate.

Colectivul redacţional

Comisia pentru Re-
lații Sociale a Consi-
liului Județean Bichiș 
face apel solicitând pro-
puneri pentru decerna-
rea distincției „Pentru 
Naționalități”. 

Prin decizia 11/2015. 
(IX.11) Adunarea Gene-
rală a Consiliului Jude-
țean a înființat un premiu pentru naționalități, 
cu scopul de a premia acele persoane sau organi-
zații care depun un efort substanțial la păstrarea 
şi promovarea culturii, tradițiilor, obiceiurilor, 
identității şi limbii materne.

Propuneri le se pot face până la data de 
1 noiembrie, la Biroul Consiliului Județean (Bi-
chişciaba, str. Árpád, nr. 18, pentru Kurucz Már-
ta sau la e-mail: kurucz.marta@bekesmegye.hu.

Premierea se va face în cadrul unei manifestări 
festive.

Autoguvernarea de Naţionalitate Româ-
nă a Orașului Százhalombatta organizează 
vineri, 21 septembrie, cu începere de la ora 
16, la Biserica Ortodoxă Sârbă din locali-
tate (str. Szent László, nr. 92), Sărbătoarea 
Nașterii Maicii Domnului.

Cei interesați sunt așteptați să participe 
alături de comunitatea românească la Sfânta 
vecernie şi hramul bisericii. De la ora 17.30, 
la Clubul Sirály (Csónakház, str. Fogoly nr. 
98–100), vor fi sărbătorite toate doamnele 
care poartă numele Maria, iar de la ora 18, 
se va servi o cină cu mâncăruri tradiţionale 
românești. 

Evenimentul este sprijinit de Fondul de 
Subvenţii al Ministerului Resurselor Umane.           

Sunt, în viaţa unui om, mo-
mente deosebite, clipe aniversa-
re, care ne fac plăcere şi pe care 
le sărbătorim cu bucurie.

Duminică, 16 septembrie, 
Preasfinţitul Părinte Siluan, 
păstorul spiritual al românilor 
ortodocşi din Ungaria, a îm-
plinit frumoasa vârstă de 47 
de ani. Sigur că, la acest popas 
aniversar, fiecare dintre noi, cei 
care lucrăm alături în ogorul 
duhovnicesc, dar şi credincioșii 
ortodocși din Ungaria au fost 
şi sunt alături de Preasfinţia 
Sa, urându-i din inimă multă 
sănătate, bucurie şi rodnicie în 
activitatea pe care o desfășoară 
în cadrul Episcopiei noastre.

Ne alăturăm şi noi acestui mo-
ment de arhierească sărbătoare, 
rugând pe Bunul Dumnezeu să-i 
dăruiască viaţă lungă cu satis-
facții depline şi să Trăiască întru 
Mulți şi Fericiți Ani!

La ceas aniversar



Cronica l Vineri, 21 septembrie 2018ZI DE ZI

Şedinţă la 
AŢRU

Președintele Autoguvernării 
pe Ţară a Românilor din Unga-
ria, Tiberiu Juhász, a convocat 
joi, 13 septembrie, de la ora 
13, la sediul AŢRU, membrii 
Adunării Generale, la o şedinţă 
ordinară care a avut 9 puncte 
pe ordinea de zi (Informare 
despre cele întâmplate între 
cele două ședințe; Modificarea 
prevederii bugetare a AŢRU şi 
a instituțiilor fondate, pe anul 
2018; Prezentarea şi aprobarea 
dării de seamă din anul şcolar 
2017/2018 a instituțiilor subor-
donate AŢRU-lui; Dezbaterea 
auditului Curții de Conturi şi 
aprobarea planului de regle-
mentare a acestuia; Informare 
cu privire la plasarea provizorie 
a grădiniței „Lucian Magdu” 
din Bătania; Modificarea Ac-
tului Constitutiv al Școlii şi 
Grădiniței de Naţionalitate 
Română din Chitighaz; Modi-
ficarea contractului de subven-
ționare încheiat între AŢRU şi 
Uniunea Culturală a Românilor 
din Ungaria; Dezbaterea cererii 
de finanţare sosită din partea 
Asociației pentru Cultură şi 
Tradiţie din Micherechi; altele), 
la care s-a adăugat Înștiințarea 
despre apelul Curții de Conturi.

Ședința a fost validă, din cei 
15 membri au fost prezenți 8. 
Procesul verbal a fost redactat 
de Ana Pilan Sajti şi legalizat 
de Erika Borbély şi Bertold 
Netye. 

În deschidere s-a ţinut un 
moment de reculegere în me-
moria fostului preşedinte al 
Autoguvernării pe Ţară Ger-
mane, Heinek Ottó şi a tatălui 
părintelui dr. Origen Sabău, 
prof. univ. dr. Ioan Sabău. 

La ultima şedinţă a fost anun-
țată depunerea jurământului 
pentru noul membru al Adu-
nării Generale, Elekes Gabrie-
la. Din motive necunoscute, 
doamna Elekes nu a fost pre-
zentă la şedinţă, deci, nu a putut 
depune jurământul.

La punctul 1 președintele a 
făcut următoarea prezentare:

În data de 9 iunie, la Budapes-
ta, noul subsecretar de stat 
responsabil cu Naționalitățile şi 
Cultele, dr. Fürjes Zoltán a pre-
zentat noua structură de lucru 
în relația cu naționalitățile.

În data de 11 iunie, au înce-
put, la Budapesta, lucrările de 
renovare a apartamentului pe 
care-l deţine Autoguvernarea 
pe Ţară. Pentru realizarea aces-
tui proiect Ministerul Resurse-
lor Umane a alocat 2 000 000 de 
forinţi, sumă nerambursabilă.

La Oficiul Educației Centrul 
pentru Învăţământ de Naţiona-
litate, în data de 12 iulie, a avut 
loc decernarea premiilor pentru 
olimpicii școlilor generale de 
naționalitate. 

  Joi, 14 iunie, la Oficiul Nați-
onalității Slovace, a avut loc șe-
dința ordinară a Uniunii Auto-
guvernărilor pe Ţară, unde s-au 
discutat problemele actuale ale 
naționalităților şi posibilitățile 
de dezvoltare a infrastructurii 
acestora.

Sâmbătă, 16 iunie, la Centrul 
pentru Educaţie şi Învăţământ 

de Naţionalitate a avut loc o 
întâlnire a președinților de 
autoguvernări şi specialişti în 
domeniul educației cu scopul 
de a  face cunoscută activitatea 
acestora şi de a găsi posibilități, 
cât mai eficiente, de comunicare 
şi colaborare între instituții.

În perioada 15–17 iunie, 
instituţiile de învăţământ sub-
ordonate AŢRU au organizat 
serbări de bun rămas pentru 
absolvenții de şcoală generală, 
la care au fost prezenți şi re-
prezentanții Autoguvernării 
pe Ţară.

Luni, 16 iulie, la Școala Gene-
rală Românească din Aletea au 
început lucrările de dezvoltare 
şi renovare a infrastructurii clă-
dirii (înnoirea sistemul de elec-
tricitate, a sistemului termic, 
înlocuirea pardoselii şi aplica-
rea de lambriu în sala de sport, 
tencuirea şi văruirea pereților 
exteriori). Pentru aceste lucrări 
Ministerul Resurselor Umane 
a alocat suma de 22 000 000 de 
forinţi. Finalizarea lucrărilor şi 
procesul de predare-primire 
a avut loc înaintea începerii 
anului şcolar.

Luni, 13 august, la sediul 
AŢRU au început lucrările 
de modernizare a sistemului 
termic. Pentru acest proiect 
Ministerul Resurselor Umane 
a alocat suma de 3 000 000 de 
forinţi.

La Grădinița şi Școala Ge-
nerală „Lucian Magdu” din 
Bătania, prin proiectul TOP-
1.4.1-15-BS1-2016-00020, s-au 
început lucrările de lărgire a 
spațiului destinat grădiniței. 
Se va construi o nouă sală de 
activităţi iar spațiul interior 
reorganizat.

În luna august, reprezentanții 
AŢRU au participat la eveni-
mentele şi manifestările organi-
zate în localitățile unde trăiesc 
şi români (Pocei, 4 august – Fes-
tivalul haiducilor; Chitighaz, 11 
august – Festivalul Pogăciţelor; 
Macău, 18 august – Ziua Cul-
turală a Românilor şi Festival 
Gastronomic).

În perioada 24 mai – 10 sep-
tembrie au fost redactate, revi-
zuite şi semnate contractele de 
administrare şi  inventar. Tot în 
această perioadă s-au efectuat 
inspecţii tehnice la instituţiile 
de învăţământ unde au loc 
lucrări de construcții (Școala 
Generală Românească din Ale-
tea, Școala Generală Bilingvă 
de Naţionalitate Română din 
Chitighaz şi Grădinița şi Școala 
Generală „Lucian Magdu” din 
Bătania).

Tot în această perioadă, după 
lungi tratative şi demersuri, 
s-a reuşit inițierea procesului 
de achiziţii pentru efectuarea 
lucrărilor de lărgire a imobilului 
Grădiniței Românești din Giula. 

Datorită erorilor de proiec-
tare şi construcţie la Centrul 
Cultural Românesc din Giula, 
după 10 ani, clădirea a început 
să se deterioreze, iar după 18 ani 
aceasta necesită urgent lucrări 
de renovare. În acest sens s-a 
realizat un proiect care va fi 
înaintat de către Traian Cresta, 

reprezentantul românilor în 
Parlamentul de la Budapesta 
şi dr. Kovács József, deputat 
parlamentar, la Ministerul de 
Interne, ca proiect de impor-
tanţă majoră.

 La punctul doi s-a votat mo-
dificarea prevederii bugetare a 
AŢRU şi a instituțiilor fondate, 
pe anul 2018. Astfel că, venitul 
total al bugetului s-a modificat 
la 1 952 238 103 forinți, iar 
cheltuielile totale ale bugetului, 
la 1 952 238 103 forinți conform 
anexelor din materialul prezen-
tat. Această rectificare a fost 
necesară datorită proiectelor  
câștigate pentru realizarea de 
evenimente şi infrastructură. 

Punctul trei a cuprins prezen-
tarea şi aprobarea dării de sea-
mă din anul școlar 2017/2018 
a instituțiilor subordonate 
AŢRU-lui (Grădinița şi Școala 
Generală Bilingvă de Naţiona-
litate Română din Județul Bihor 
– Săcal, Bedeu; Școala Generală 
Română din Aletea; Grădinița 
şi Școala Generală de Naţiona-
litate Română din Chitighaz; 
Grădinița şi Școala Generală 
Română „Lucian Magdu” din 
Bătania; Liceul, Școala Generală 
şi Căminul de Elevi Românesc 
„N. Bălcescu”;  Grădinița Româ-
nească din Giula).

Dezbaterea Auditului Curţii 
de Conturi şi aprobarea planu-
lui de reglementare a acestuia 
în legătură cu verificarea făcută 
la Liceul, Școala Generală şi 
Căminul de Elevi Românesc 
„N. Bălcescu” a fost realizată 
la punctul patru de pe ordinea 
de zi.

Conducerea AŢRU a infor-
mat Adunarea Generală des-
pre lucrările de construcţie la 
grădinița din Bătania, lucrări 
începute în vară, în urma câș-
tigării proiectului TOP-1.4.1-

15-BS1-2016-00020, „Creșterea 
capacității școlii primare și 
grădiniței „Lucian Magdu” din 
Bătania cu o nouă sală”. Datorită 
acestui fapt, efectivul de elevi şi 
cadre didactice a fost transferat 
temporar, până la finalizarea 
lucrărilor, în sediul de pe strada 
Puskin, la numărul 101, prin 
bunăvoința consiliului local, in-
stituția școlară fiind nevoită să 
achite doar cheltuielile pentru 
utilităţi. Transferarea grădi-
niței în altă locaţie nu implică 
reorganizarea acesteia. Adu-
narea Generală împuternicește 
președintele pentru a semna 
contractul cu Administrația 
Locală Bătania, precum şi să 
reglementeze toate activitățile 
administrative legate de acest 
demers.

La punctul şase, Adunarea 
Generală a aprobat modificarea 
Actului Constitutiv al Şcolii 
şi Grădiniței de Naţionalitate 
Română din Chitighaz cu sediul 
în strada Szent Imre la nr. 89. În 
acest sens, imobilul şi terenul 
din vecinătate, achiziționat în 
vederea lărgirii spațiului școlii, 
a fost trecut topografic la adresa 
mai sus menționată. Adunarea 
Generală împuternicește pre-
ședintele să facă demersurile 
necesare pentru modificarea, 
semnarea actului şi înaintarea 
către Trezoreria Statului.

Adunarea Generală decide la 
punctul şapte modificarea con-
tractului încheiat în data de 12 
martie 2018, cu Uniunea Cultu-
rală a Românilor din Ungaria, 
pentru finanțarea „Editurii Noi”. 
La punctul 1./a părțile sunt de 
comun acord ca beneficiarul să 
transfere suma primită Editurii 
de Presă şi Carte Românească 
„Noi” pentru editarea ziarului 
Foaia Românească, iar facturile, 
raportul de activitate şi darea de 

seamă să fie făcută în numele 
Editurii. 

La punctul opt de pe ordinea 
de zi s-a dezbătut şi aprobat 
cererea de finanţare, în sumă 
de 350 000 Ft, sosită din partea 
Asociației pentru Cultură şi 
Tradiţie din Micherechi, în ve-
derea achiziționării de costume 
populare de damă. Adunarea 
Generală împuternicește preșe-
dintele AŢRU să sprijine decizia 
şi să semneze contract.

La ultimul punct de pe ordi-
nea de zi s-a adus la cunoştin-
ţă cererea înaintată de Vasile 
Botaş, președintele Asociaţiei 
Românilor din Aletea, pentru 
organizarea unei şedinţe în 
deplasare, la Aletea, în vederea 
discutării şi găsirii unei soluții 
pentru preluarea grădiniței ro-
mâne de către Autoguvernarea 
pe Ţară a Românilor din Unga-
ria. Membrii Adunării Generale 
au fost de acord cu cererea 
înaintată şi au împuternicit 
președintele să facă demersuri 
în acest sens şi să pregătească 
un raport cu acțiunile între-
prinse până acum în vederea 
preluării unității de învăţământ 
preșcolar.  

Prezent la eveniment, Traian 
Cresta a făcut cunoscută decizia 
prin care statul maghiar va aloca 
pentru un student la forma de 
învăţământ cu frecvenţă o bursă 
în valoare de 100 000 de forinţi 
şi pentru patru studenţi la for-
ma de învăţământ la distanţă 
o bursă de 40 000 de forinţi, 
care vor să urmeze cursurile 
Facultății de Pedagogie, secția 
Educatoar de Naţionalitate.

La şedinţă au mai fost pre-
zenți reprezentanţi ai instituți-
ilor școlare subordonate AŢRU, 
mass-media şi Consulatului 
General al României la Giula.

Delia     

Bibl ioteca Naţională  de 
Limbi Străine în colaborare 
cu Centrul de Documentare 
şi Informare la Slovacilor din 
Ungaria organizează vineri, 28 
septembrie, cu începere de la 
ora 10, o conferinţă pe tema 
bibliotecilor de naționalitate. 

Evenimentul se va desfă-
șura la Sala de evenimente a 
Bibliotecii Naţionale de Limbi 
Străine (Budapesta, str. Mol-
nár nr. 11). 

Conferința va fi deschisă de 
subsecretarul de stat responsa-
bil cu relația cu Naționalitățile, 
Cultele şi Ajutarea Creștinilor 

Conferinţă pe tema 
bibliotecilor de naţionalitate

Persecutați, dr. Fürjes Zoltán 
şi de gazda evenimentului dr. 
Papp Anna Maria, directorul 
Bibliotecii Naţionale.

Vor susţine prelegeri: Sörény 
Edina, şef secţie Arhivă şi 
Bibliotecă a Ministerului Re-
surselor Umane;  Pancsosz 
Alexandra ,  directorul Ofi-
ciului Bibliotecii Naţionale 
de Limbi Străine; Szabados 
Anna, director al Centrului 
de Documentare şi Bibliote-
cii Slovace din Ungaria; Frei 
Nándor, bibliotecar la Centrul 
Cultural şi de Informare al Na-
ţionalităţii Germane; Csonka 

Krisztina, directorul Institutu-
lui Cultural Grec; Polánszkiné 
Nádas Ildikó, bibliotecar şef 
la Biblioteca Rusină „Udvari 
István”; Gyurity Milán, direc-
tor la Centrul Cultural şi de 
Documentare al Naţionalităţii 
Sârbe; Béky Mária, bibliote-
car la Institutul Polonez din 
Budapesta şi Mariana Florica 
Negreu Vetró, director al Cen-
trului de Documentare şi In-
formare al Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria. 

Conferința se va încheia cu 
întrebări şi impresii despre 
eveniment.
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Un model te poate ajuta să 
eviți problemele și să-ți atingi 
obiectivele, însă este esențial să 
alegi un model demn de urmat. 
Un tânăr când îşi formează 
viitorul este influențat de tot 
ceea ce îl înconjoară dar şi de 
modelul ales.

Roxana Onea este o tânără de 
23 de ani, din Nădlac, absolventă 
a Colegiului Național „Elena 

Roxana Onea, 
un exemplu 
pentru tineri

Membrii Clubului pensiona-
rilor români din Giula, alături 
de preşedintele Gheorghe Marc 
au o viaţă activă, în sensul că, 
permanent sunt angrenaţi în 
activităţi care le aduc multă 
mulţumire sufletească şi care le 
dă certitudinea că pot fi aproape 
unii de alţii, că nu sunt singuri, 
că anii de după munca activă îi 
pot folosi în beneficiu propriu şi 
că viaţa de pensionar nu este „un 
capăt de ţară”.

Această organizaţie cu per-
sonalitate juridică s-a angajat 
să capaciteze pe toţi pensionarii 
români din Giula, pentru ca, 
împreună, să participe la acţi-
uni culturale, excursii, ori alte 
modalităţi de a petrece timpul 
liber cu folos. 

Miercuri, 12 septembrie, 
membrii clubului din Giula au 
organizat o excursie de o zi la 
Nyíregyháza şi Debreţin, două 
oraşe reprezentative din estul 
Ungariei, care au un impact 
emoţional deosebit asupra vizi-
tatorilor, oferind acum, toamna 
în special, clipe de reală desfă-
tare sufletească. 

În această toamnă, care „a 
debutat cu dreptul” să spunem 
aşa, datorită timpului frumos şi 
destul de plăcut, cei care şi-au 
propus să facă excursii au avut 
de câştigat, aceasta pentru că, 
în această perioadă, traficul pe 
şosele nu este atât de aglomerat 
iar, odată cu începerea şcolii 
numărul turiştilor a început să 
scadă. 

De ce Nyíregyháza şi Debre-
ţin? Cu siguranţă mulţi dintre 
cei care au făcut parte din gru-
pul excursioniștilor mai fuse-
seră în aceste două oraşe. Dar 
cu siguranţă, cei care au fost 

Cu pensionarii 
români din 
Giula, la 
Nyíregyháza 
şi Debreţin

în vizită aici au toate motivele 
să se mai întoarcă. În zorii zilei 
de miercuri, 20 de persoane au 
luat loc în autocarul care i-a dus 
către cele două oraşe. Dimineaţa 
a fost destul de răcoare dar, mai 
târziu, s-a încălzit aşa că voia 
bună, glumele de tot felul şi 
„vorbele de duh” n-au lipsit pe 
toată durata călătoriei. 

Oraşul Nyíregyháza, unde 
am ajuns în prima parte a zilei, 
s-a prezentat ca un oraş cu bu-
levarde largi, aerisite, un oraş 
în care străluceşte curăţenia şi 
care a impresionat pe toţi din 
grupul nostru, aceștia fiind 
unanim de acord că acest oraş 
are un farmec aparte. Grădina 
Zoologică a fost ţinta spre care 
ne-am îndreptat şi pe care am 
vizitat-o cu mult interes. Este 
una din cele mai întinse grădini 
zoologice ca suprafaţă care adă-
posteşte animale mari: elefanţi, 
urşi polari şi rinoceri dar şi alte 
animale de pradă precum şi o 
multitudine de păsări, care mai 
de care mai interesante şi viu 
colorate. Grădina Zoologică de 
aici este o oază de linişte unde 
te poţi relaxa, pe parcursul unei 
zile, ascultând trilul păsărelelor 
într-un cadru autumnal de ex-
cepţie. Am observat prezenţa 
aici a multor familii cu copii 
care erau foarte curioşi şi care au 
luat contact, pentru prima oară 
poate, cu lumea plantelor exoti-
ce şi a animalelor. Cele două ore 
n-au fost suficiente pentru a ne 
plimba şi admira animalele, pă-
sările dar și lumina misterioasă 
care se strecura printre copacii 
străjeri din această lume atât de 
neînţeleasă a animalelor, plante-
lor şi păsărilor. Ne-am întors în 
centrul oraşului plimbându-ne 

şi admirând clădirile istorice 
precum Catedrala Catolică, 
care a fost deschisă publicului 
vizitator, unde fiecare s-a gândit 
în rugăciune la ai săi. Intrând 
în Catedrală, pe partea dreaptă, 
întâlneşti un loc închinat Sfin-
tei Fecioare Maria, încărcat de 
florile recunoştinţei a multor 
oameni care s-au perindat prin 
faţa statuii Fecioarei lăsând aco-
lo ofranda lor drept mulţumire 
pentru Maica Luminii şi Ocro-
titoarea celor necăjiţi.

Ne-am îndreptat apoi către 
Debreţin, centru universitar de 
renume din Ungaria dar şi din 
lume, cu importante realizări 
în domeniul economic, cultu-
ral şi politic dar şi ca număr de 
locuitori, un oraş superb, centru 
important al protestantismului 
cu o catedrală impozantă aşeza-

tă în mijlocul oraşului. Alături, 
sub o piramidă de sticlă, în 
partea dreaptă a catedralei sunt 
conservate ruinele unui turn 
clopotniţă care a ars în anul 
1640 şi din care se mai păstrează 
o bucată din clopotul mare, de 
500 de kilograme, de pe vremea 
principelui Gheorghe Rákóczi al 
Transilvaniei. În faţa catedralei 
tronează statuia lui Kossuth 
Lajos, simbol al spiritului de 
libertate şi independenţă a po-
porului maghiar. Încastrat în 
asfalt, la baza statuii există un 
mozaic care reprezintă semnele 
heraldice ale Ungariei din anul 
1693. Aici, la Debreţin, în cen-
trul istoric, grupul nostru s-a 
împărţit în două: o parte a vizi-
tat Muzeul Déri, cu importante 
opere de artă, pictură şi sculp-
tură, cu mărturii ale trecutului 

istoric al locurilor, iar cealaltă 
parte s-a aşezat la o terasă „la o 
bere sau o cafea bună”. La reu-
nirea grupului ne-am grăbit toţi 
spre casă pentru că în program 
mai aveam popasul la pensiunea 
„Jancsi”, unde am servit o masă 
pe cinste şi am depănat impresii 
despre cele văzute şi auzite. 

Către seară am ajuns acasă, 
fiecare având în suflet bucuria 
unei zile de toamnă petrecute 
cu mult folos în care am fost 
împreună, cu promisiunea unor 
noi excursii care să ne apropie şi 
să întărească prietenia între toţi 
membrii clubului.

Conducerea şi membrii clu-
bului mulțumește Autoguver-
nării de Naţionalitate Română a 
Orașului Giula pentru sprijinul 
financiar în derularea acestui 
proiect.                              Petru Puşcaş

Ghiba Birta” din Arad, în anul 
2014 şi licențiată a Facultății de 
Drept din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj. Ca orice 
licențiat în drept, pentru a pu-
tea practica avocatura trebuie 
să facă un stagiu de ucenicie în 
Baroul Avocaților. Acest lucru 
se poate realiza numai după 
ce, în prealabil, a susținut şi un 
examen în acest sens. La acest 

examen, tânăra Roxana Onea a 
obținut 93 de puncte din 100 şi 
s-a clasat pe primul loc. Exame-
nul s-a desfășurat, la nivel nați-
onal, cu participarea a 3.000 de 
candidați. Reușita Roxanei este 

una strălucită, fiind un exemplu 
pentru tinerii din ziua de azi şi 
nu numai.

Din declarațiile date pentru 
ziarul arădean Jurnal arădean, 
Roxana mărturisește că a fost 

un examen complex şi dificil, 
la care au fost testate cunoștin-
țele acumulate în cei patru ani 
de facultate. Datorită gradului 
ridicat de dificultate, rata de 
promovare a fost de doar 20%. Pe 
viitor, Roxana dorește să practi-
ce avocatura, la Cluj, domeniul 
dreptului penal, specializare 
care o atrage în mod deosebit, 
să se perfecționeze în cadrul 
unui masterat, la specializarea 
Ştiinţe penale şi criminalistică, 
din cadrul aceleași facultăți şi de 
ce nu, să-şi înceapă şi o carieră 
didactică universitară.

Tânăra Roxana Onea are rude 
şi în Ungaria, persoane care 
aparțin comunității românești 
din Csanádpalota, mândre de 
reușita fetei.

Felicitări şi mult succes pe mai 
departe!                                     Delia
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Cetăţile de 
scăpare
Numeri 35:9–28

Cuvântul vieţii
 

„Domnul este scăparea 
celui asuprit, scăpare la 
vreme de necaz.”

Psalmul 9:9

„Domnul i-a vorbit lui Moise 
şi a zis: Vorbeşte copiilor lui Is-
rael şi spune-le: Când veţi trece 
Iordanul şi veţi intra în ţara 
Canaanului, să vă alegeţi nişte 
cetăţi care să vă fie cetăţi de scă-
pare, unde să poată scăpa uciga-
şul care va omorî pe cineva fără 
voie. Aceste cetăţi să vă slujească 
drept cetăţi de scăpare împotriva 
răzbunătorului sângelui, pentru 
ca ucigaşul să nu fie omorât 
înainte de a se înfăţişa în faţa 
adunării ca să fie judecat. Din 
cetăţile pe care le veţi da, şase 
să vă fie cetăţi de scăpare. Să daţi 
trei cetăţi dincoace de Iordan şi 
trei cetăţi în ţara Canaanului… 
acolo va putea să scape orice 
om care va ucide pe cineva fără 
voie.” Vers 9–15.

E un lucru minunat, în lucra-
rea Domnului, că El pregăteşte, 
din timp, o cale de scăpare, un 
loc de mântuire omului. 

Poporul Israel încă pribegea 
prin pustie, în drum spre Ca-
naan, când Dumnezeu a dat 
ordinul ca după ce vor ajunge în 
ţară să despartă şase cetăţi, din 
cetăţile leviţilor, care să fie cetăţi 
de scăpare.

În Lege se cuprindea porunca: 
„Să n-ai nici o milă, ci să ceri: 
viaţă pentru viaţă, ochi pentru 
ochi, dinte pentru dinte, mână 
pentru mână, picior pentru pi-
cior.” Deuteronom 19:21.

Dacă cineva a omorât un om 

atunci a fost pedepsit cu moar-
tea. Familia victimei avea drep-
tul să se răzbune asupra uciga-
şului. Răzbunătorul sângelui 
însă nu căuta la împrejurările 
omorului, poate s-a întâmplat 
fără voie şi a fost un accident.

Dumnezeu a pregătit cetăţi 
de scăpare ca acel vinovat care 
a comis omorul fără voie, să gă-
sească adăpost până va fi judecat 
de adunarea poporului.

Cetăţile de scăpare au fost 
aşezate în aşa fel ca ele să fie 
accesibile şi cei vinovaţi să le 
ajungă uşor. În aceste cetăţi 
orice ucigaş găsea adăpost.

După ocuparea ţării, Iosua 
a împlinit această poruncă. 
„Domnul i-a vorbit lui Iosua 
şi a zis: Vorbeşte copiilor lui 
Israel şi spune-le: Hotărâţi-vă 
cum v-am poruncit prin Moise, 
cetăţi de scăpare unde să poată 
fugi ucigaşul care va omorî pe 
cineva fără voie, fără să aibă de 
gând  să-l omoare. Ele să vă fie un 
loc de scăpare împotriva răzbu-
nătorului sângelui. Ucigaşul să 
fugă într-una din aceste cetăţi, 
să se oprească la intrarea porţii 
cetăţii şi să spună întâmplarea 
lui bătrânilor cetăţii aceleia. Ei 
să-l primească la ei în cetate şi 
să-i dea o locuinţă… Dacă răz-
bunătorul sângelui îl va urmări, 
ei să nu dea pe ucigaş în mâinile 
lui, căci fără să vrea a omorât 
pe aproapele lui şi fără să-i fi 

fost vrăjmaş mai înainte. El să 
rămână în cetatea aceasta până 
se va înfăţişa înaintea adunării 
ca să fie judecat…” Iosua 20:1–6.

Dacă ucigaşul a ucis cu voia, 
din vrăjmăşie, atunci bătrânii 
din cetatea lui să trimită să-l 
prindă şi să-l dea pe mâna răz-
bunătorului.

Ce semnificaţie are pentru noi 
această lege veche de mii de ani?

Dumnezeu nu S-a schimbat, 
El şi azi asigură pentru orice 
păcătos loc de refugiu, cetate de 
scăpare. Dumnezeu nu lasă ca 
răzbunătorul vechi al omului, 
Satan, să ne ajungă în drum şi 
să n-avem unde fugi. El a dat pe 
unicul Său Fiu, care s-a jertfit pe 
cruce, şi acest loc măreţ, Golgo-
ta, este un loc de adăpost pentru 
întreaga omenire. Cine aleargă 
la această cruce şi priveşte cu 
credinţă la Cristos cel răstignit, 
găseşte salvare şi e scutit de 
ameninţarea răzbunătorului.

În cetăţile de scăpare au pri-
mit ocrotire definitivă, doar acei 
vinovaţi care au ucis nevrând.

Oare la crucea lui Cristos 
care păcătoşi primesc scăpare? 
Cei ce cu voia au păcătuit nu 
pot fi iertaţi? Ba, da! La crucea 
lui Cristos orice păcătos poate 
fi iertat. Domnul Isus i-a iertat 
şi pe cei ce-L răstigneau şi S-a 

rugat pentru ei zicând: „…Tată, 
iartă-i, căci nu ştiu ce fac!…”     
Luca 23:34 .

Domnul a considerat păcatele 
lor ca fiind făcute din neştiinţă. 
La crucea Golgotei pentru orice 
păcat este iertare.

Potrivit Legii, vinovatul nu-
mai atunci a găsit adăpost, dacă 
a fugit la una dintre cetăţile de 
scăpare. Aşa e şi azi. Singura 
scăpare e în Isus Cristos pen-
tru că: „În nimeni altul nu este 
mântuire: căci nu este sub cer 
nici un alt Nume dat oamenilor, 
în care trebuie să fim mântuiţi.” 
Faptele 4:12.

Vinovatul trebuia să locuiască 
în cetatea de scăpare, să nu iasă 
afară din ea, să n-o părăsească.

Credinciosul trebuie să ră-
mână în părtăşia credinţei cu 
Mântuitorul său, în legământ de 
pace cu El şi să nu-L părăsească. 
Biruinţa e promisă celor cre-
dincioşi. „…Fii credincios până 
la moarte şi-ţi voi da cununa 
vieţii.” Apocalipsa 2:10

Dumnezeu a voit ca cetăţile 
de scăpare să fie accesibile tu-
turor vinovaţilor. Chiar pentru 
aceasta au fost aşezate câte trei 
cetăţi , la răsărit şi la apus de râul 
Iordan. La împărţirea ţării Ca-
naan, două seminţii şi jumătate 
a Israelului, au primit moştenire 

la răsărit de Iordan, respectiv 
seminţia lui Ruben, a lui Gad şi 
jumătate seminţia lui Manase. 
„Rubeniţii şi gadiţii, cu cealaltă 
jumătate din seminţia lui Ma-
nase şi-au primit moştenirea pe 
care le-a dat-o Moise de cealaltă 
parte a Iordanului, la răsărit…” 
Iosua 13:8. 

Să fim şi noi în ajutorul celor 
ce caută adăpost. Să fim o călă-
uză spre calea mântuirii pentru 
orice păcătos.

Cântare:
„Domnul îmi este adăpost, 

cetate tare-n vreme rea! De şi e 
valul furios, ici e scutită inima.

Cor: Da, eu mâ-ncred în Dom-
nul, cetatea mea, cetatea mea, 
cetatea mea! O, Isuse ei Ţie 
mă-ncredinţez, cetate tare-n 
vreme rea.

Scut de arşiţa soarelui, cetate 
tare-n vreme rea, e ca lumina 
farului, ce străluceşte-n noaptea 
grea.

Cu-al Tău cuvânt marea alini, 
cetate tare-n vremea rea, sufle-
tu-mi l-acest scut să vii! Şi nici 
un rău nu-ţi s-a-ntâmpla.

Tu eşti a mea mântuire, ceta-
te tare-n vreme rea, Tu-mi dai 
credinţă, iertare, m-aşteaptă-n 
cer fericirea.”

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter

NECROLOG
Vasile Nemeş (1943 – 2018)

Vasile Nemes s-a născut în data de 8 oc-
tombrie 1943 la Furta, o localitate din judeţul 
Hajdú-Bihar, într-o familie de români. A trăit 
împreună cu părinţii şi fraţii săi, cinci la nu-
măr, în Vecherd. Școala generală a început-o 
în satul natal, ca în clasa a IV-a să ajungă la 
Giula, la școala românească. În anul 1962 a 
absolvit Liceul N. Bălcescu. Din acea promo-
ție a anului 1962 Teodor Borszéki, decedat, 
Vasile şi Gheorghe Boka, ambii cu grad de 
colonel, şi Vasile Nemeş, au urmat calea cătă-
niei, urmând cursurile Școlii Militare. După 
terminarea studiilor, Vasile Nemeş a activat 
în cadrul Ministerului Apărării deținând 
o poziție înaltă, fiind adjunct-şef în cadrul 
Resurselor Umane. 

S-a căsătorit cu fosta colegă de liceu, 
Cornelia Ternován, cu care a avut doi copii 
şi cu care a trăit împreună 50 de ani. S-au 
bucurat nespus de mult de prezența în viața 
lor a celor doi nepoți. 

Toată viața a trăit cu o simpatie aparte față 
școala în care s-a format, de orașul Giula şi de 

comunitatea românească din care făcea parte.
Ajuns la pensie, a lucrat în mai multe rân-

duri la Ambasada Ungară de la Bucureşti. Ani 
de-a rândul a organizat întâlnirile cu foști elevi 
de liceu, la care de fiecare dată era prezent cu 
câte o poezie pe care o recita cu șarm. A fost 
un îndrăgostit al poeziei.

A venit şi la ultima întâlnire a celor trei 
generații (1962, 1963 și 1964), care a avut loc 
la Giula, la data de 28 august a.c., cu toate că 
starea de sănătate era precară, nu îşi arăta 
niciodată slăbiciunea. Poate că bucuria întâl-
nirii cu tovarășii de odinioară l-a făcut să uite 
de durerea care-l apăsa. S-a pregătit pentru 
această întâlnire cu gânduri așternute pe 
hârtie, într-o poezie. În gând își lua Adio de la 
căminul de pe strada Vár, nr. 1, de la foștii elevi 
de clasă, exprimându-și emoții nemărginite. 
După câteva zile a adormit pentru totdeauna.

Comunitatea românească din Ungaria a 
pierdut un om deosebit, un membru proemi-
nent. 

Odihnească-se în pace!
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A fi profesor este un lucru 
extraordinar, care presupune 
multă muncă, mult devotament, 
concentrare, cu atât mai mult 
când este vorba de bilingvism 
ori multilingvism. În unităţile 
noastre şcolare, pe lângă învăţa-
rea şi folosirea celor două limbi 
(română – maghiară), este învă-
ţată şi cel puţin o a treia limbă, 
una de circulaţie internaţională, 
în general limba engleză.

„Iubesc arta predării şi fac 
acest lucru cu multă satisfacţie, 
deoarece întotdeauna am ţinut să 
mă perfecţionez şi să-i ajut pe alţii 
să obţină cunoştinţe noi. Această 
»artă« îmi permite să dezvolt în 
propria mea persoană potenţialul 
artistic, adică, talentul de orga-
nizator” – a menţionat doamna 
Angela, în timpul interviului, 
fiind acel tip de individ care caută 
mereu metode noi de predare a 
limbii engleze, caută mereu să 
se perfecţioneze şi îşi dezvoltă 
continuu activităţile, fiind atrasă 
de tot ceea ce înseamnă creaţie, 
frumos, nou, demn de învăţat. 
„Succesul şi progresul elevilor 
mei se realizează atunci când 
cunoştinţelor de limbă străină le 
schimbă viaţa. În aceste situaţii 
realizez că munca mea nu este în 
zadar iar fructele ei sunt dulci!” – 
a afirmat doamna profesor.

Szántóné Angela Borbély s-a 
născut la Giula, unde a urmat 
Şcoala Generală Implom ca apoi 
să devină eleva liceului Erkel. 
Îndrăgind de pe atunci limba en-
gleză a optat pentru Institutul de 
Studii Superioare din Bichişciaba 
urmând cursurile de institutor, 
specialitatea limba engleză. În 
cadrul programului Erasmus 
a urmat timp de un semestru 
cursurile de pedagogie în cadrul 
facultăţii din Bradford, Anglia, 
cursuri ce au adus cu ele o mulţi-
me de alte programe pedagogice 
dar care din păcate nu sunt recu-
noscute în Ungaria, motiv pentru 
care tânăra studentă a ales să își 
continue studiile superioare de 
pedagogie în cadrul Facultăţii 
de Ştiinte ale Educaţiei din Pécs, 
devenind astfel profesor de limba 
engleză pentru clasele primare şi 
gimnaziale.

– De ce tip de instruire aţi 
avut parte la Institutul de Pe-
dagogie din Bichişciaba?

– Pentru că eram atrasă de 
limba engleză şi pe atunci reu-
şisem să o însuşesc la un nivel 
înalt, ca studentă, am beneficiat 
de un program aparte, unul 
individual, deoarece între timp 
predam limba engleză în cadrul 
şcolii primare din Doboz (timp 
de doi ani) iar între timp lucram 
şi la o şcoală particulară de lim-
bi străine unde pregăteam atât 
copii cât şi adulţi pentru atestate 
de limba engleză, ba mai mult, 

Soţii Szántó 
József şi Angela – 
din nou în cadrul 
comunităţii 
noastre

examinam în cadrul acestei şcoli.   
– Cărui fapt s-a datorat acel 

program individual de urmare 
a cursurilor superioare?

– Rezultatele bune la învăţătu-
ră şi în special nivelul cunoaşterii 
limbii engleze mi-a adus acest 
beneficiu care a constat în apreci-
eri din partea directorului şi care 
m-a scutit de prezenţa la partea 
practică, asta însemnând că tre-
buia să fiu prezentă doar la partea 
de teorie. În plus aveam posibi-
litatea de a mă pregăti la alegere 
liberă pentru examene. Chiar şi 
aşa am terminat facultatea cu la-
ude din partea conducerii, având 
la toate examenele nota 5!

– Şcoala privată de limbi 
străine când a fost înfiinţată?

– Văzând că învăţarea limbilor 
străine este în trend, în special 
engleza, în anul 2001 mi-am des-
chis propria şcoală particulară 
unde am ţinut cursuri de limba 
engleză pentru copii, apoi şi pen-
tru adulţi. Pe atunci acreditarea 
se făcea în baza unui program 
minuţios de reguli şi criterii pe-
dagogice. Documentele erau va-
labile doar o perioadă de doi ani 
de zile. Între timp aceste reguli 
s-au schimbat, şcoala noastră 
funcţionând şi la ora actuală, pe 
strada Rákóczi, nr. 31, Giula.

– Ce fel de cursuri se ţin în 
cadrul şcolii?

– Avem toate tipurile de cur-
suri, pentru toate vârstele, înce-
pând de la copii cu vârsta de doi 
ani şi jumătate până la obţinerea 
unui atestat de limba engleză de 
orice nivel, pregătirea pentru 
bacalaureat, diferite concursuri 
la nivel local, judeţean, regional 
sau naţional, nivel de conversaţie 
etc. Întotdeauna încercăm, atât 
eu cât şi soţul meu, să introdu-
cem ceva special în cadrul şcolii, 
cum sunt „săptămânile engleze” 
ceea ce înseamnă că nu ne axăm 
doar pe predarea-învăţarea gra-
maticală sau la nivel de conver-
saţie a limbii, ci facem o trecere 
şi către obiceiurile şi tradiţiile 
americane, încercând să le im-
plementăm chiar şi aici, la Giula. 
Este și frumos, şi interesant, am 
putea spune. Din păcate, partea 
de literatură engleză nu este prea 
căutată în această zonă, astfel că 
rămâneam la pregătirea de nivel 
de conversaţie. Desigur, lucrez 
cu foarte multe metode de pre-
dare-învăţare, mare partea fiind 
însuşite personal în perioada în 
care am urmat cursurile superi-
oare în Anglia.

– Am putea spune că dum-
neavoastră v-aţi reîntors în 
această instituţie de învăţă-
mânt?!

– Da, aşa este! Începând cu 
anul 2014 şi până în anul 2017 
mi-am desfăşurat activitatea 
pedagogică în cadrul acestei 

şcoli după care, mi-am încercat 
norocul la o şcoală din Bichiş-
ciaba. Între timp am rămas doar 
profesor cu ora aici, la Şcoala 
Generală „N. Bălcescu”, perioadă 
în care elevii pregătiţi de mine 
au obţinut rezultate minunate în 
cadrul diferitelor competiţii pre-
cum este concursul local, locul II, 
apoi la concursul naţional pentru 
liceeni ne-am clasat pe locurile 
V–VI, însă viaţa, soarta, a făcut 
să mă reîntorc aici, la Giula, la 
şcoala românească şi de această 
dată să îl am alături şi pe soţul 
meu, nu doar ca şi partener de 
viaţă ci şi coleg de muncă. József, 
soţul meu, tot profesor de limba 
engleză, este angajat al acestei 
instituţii şcolare începând cu 
acest nou an şcolar.

– A existat vreo persoană 
a cărei exemplu aţi ţinut să îl 
urmaţi în această direcţie?

– Nu… deloc! Pur şi simplu am 
simţit că eu în această direcţie 
trebuie să o iau. De altfel în copi-
lărie îmi doream se devin dentist, 
însă nu mi-au plăcut deloc chimia 
şi fizica, mă îngrozea să învăţ cu 
sila aceste materii doar pentru a fi 
stomatolog. Apoi, visam să devin 
arheolog, deoarece dintotdeauna 
mi-a plăcut să prospectez, să 
caut, să învăț. Am renunțat şi la 
asta, alegând să fac ceva ce nici 
măcar nu îmi plănuisem, activi-
tate care a început să mă atragă 
tot mai mult pe măsură ce îmi 
dezvoltam cunoştinţele de limba 
engleză. Ca să fac aici o mică pa-
ranteză, în cadrul şcolii noastre 
particulare, spre exemplu, de 
Haloween, organizăm programe 
pentru copii, îmbrăcând cu toţii 
diferite costume şi mergând pe la 
casele cunoscuţilor pentru a pri-

mi bomboane, obicei american 
pe care încerc să îl popularizez şi 
în orăşelul nostru. Nu ajunge să-
ţi însuşeşti doar limba engleză, 
trebuie să cunoşti cât mai mult 
şi cultura acestui popor, asta te 
face deosebit.

– De când este muzica pasi-
unea dumneavoastră?

– Încă din copilărie, de când 
eram în clasele primare am în-
ceput să fiu atrasă de muzică, 
de cântat… mereu eu eram acea 
elevă care cânta la diferite activi-
tăți şcolare. Am cântat, fie că am 
fost necăjită ori fericită… am fost 
membru al corului în toţi anii 
de şcoală, chiar şi la facultate. 
Și cu soţul m-am cunoscut prin 
muzică. Pe atunci, el era membru 
într-o formaţie din Giula, „Vasbe-
ton”, care căuta solist. Asta s-a în-
tâmplat în anul 2005, iar în 2006 
ne-am căsătorit. Membrii trupei 
având alte obligaţii familiale, cu 
timpul, s-au retras din această 
activitate însă eu şi József ne-am 
lăsat cuprinşi de această plăcere 
continuând să cântăm împreună. 
Nu o facem doar pentru noi, par-
ticipăm la diferite evenimente, 
în funcţie de invitaţiile primite.

– Aveţi o familie frumoasă, 
trei copii. Cum reuşiţi să faceţi 
faţă la toate aceste activităţi?

– Nu este uşor însă nici foarte 
greu, deoarece noi facem totul 
împreună, cu multă pasiune. 
Mai mult, alături de noi cântă 
şi copiii noştri: Borbála (12 ani), 
Dorottya (10 ani) şi Sebestyén (8 
ani), care au un talent aparte şi 
iubesc muzica, fiecare cântând la 
un instrument. Formaţia noastră 
se numeşte „Familistic”.

– Pe lângă acestea, mai aveţi 
şi alte hobby-uri?

– Bineînţeles! Citesc foarte 
mult, cam 5–8 cărţi în două săp-
tămâni, ador tot felul de activităţi 
de lucru manual.

Szántó József Zoltán, Joczi 
bácsi, cum îi spun copiii, s-a năs-
cut la Giula, unde a urmat Şcoala 
Generală nr. 1, iar apoi şcoala de 
meserii din Bichişciaba, meseria 
de bucătar. A lucrat în acest 
domeniu, însă, cunoscând-o pe 
Angela, soţia, s-a reprofilat şi a 
ales să urmez studiile superi-
oare pentru a obţine diploma 
de profesor de limba engleză. 
La Szarvas a urmat cursurile 
de institutor specialitatea limba 
engleză, după care şi-a completat 
studiile atât la Szarvas, cât şi la 
Debreţin, Facultatea de Filologie 
în Limba Engleză. Anul trecut, 
atât domnul profesor cât şi soţia 
dumnealui au obţinut examenul 
pentru specialitate „Manage-
ment şi strategii ale formării 
competenţelor pentru cariera 
didactică”.

– Au trecut câteva zile de 
activitate didactică în cadrul 
şcolii româneşti din Giula. 
Cum le-aţi descrie?

– Ca orice om, şi eu am emo-
ţii… îmi doresc să fiu plăcut de 
către copii iar informaţiile trans-
mise să fie receptate. Atmosfera 
este plăcută, nu îmi rămâne decât 
să îmi cunosc mai bine elevii iar 
treaba va merge strună.

– Când v-ați format dragos-
tea faţă de muzică, instrumente 
muzicale?

– Aveam vârsta de 12 ani 
când tata mi-a adus o chitară 
veche, fără corzile acordate. Am 
tot încercat să fac ceva să o pot 
folosi. Încetul cu încetul m-am 
îndrăgostit de acest instrument 
muzical. Cu timpul am ajuns să 
investesc mai mult timp şi bani 
în tot felul de instrumente şi apa-
ratură electrică de specialitate; 
să construiesc propria chitară, 
una acustică, actualmente având 
acasă trei exemplare făcute de 
mine. De la acel moment când 
am luat în mână pentru prima 
dată chitara şi până în prezent 
nu m-am lăsat de muzică, chiar 
dacă uneori nu m-am dedicat 
acestei pasiuni.

– Cine v-a ajutat în realiza-
zea acestui instrument muzi-
cal?

– Nimeni! Am descărcat o 
carte în limba engleză de pe 
internet, după ce am parcurs-o 
m-am apucat de treabă. Mi-a luat 
cam şase luni de zile, pe care nu 
le regret deloc.

– Ce alte pasiuni aveţi?
– Pe lângă muzică îmi place 

foarte mult să desenez, să pictez. 
Am foarte multe lucrări realizate, 
toate din pasiune: portrete de 
copii, adulţi, peisaje, în diferite 
tehnici. Anual, în cadrul şcolii 
noastre organizăm câte o săp-
tămână dedicată tehnicilor de 
desen la care participă copiii din 
localitate.

– Nu este prea monoton să 
formaţi un cuplu dar în acelaşi 
timp să lucraţi împreună?

– Deloc! Noi, din momentul 
în care ne-am cunoscut, nu am 
fost separaţi unul de celălalt mai 
mult de două zile, şi acelea când 
aveam eu obligaţii faţă de faculta-
te. În rest, facem totul împreună 
şi asta ne dă şi mai multă putere 
pentru a merge înainte, ne uneşte 
ca suflet pereche!

Corina



Cronica l Vineri, 21 septembrie 2018CREŞTIN

NECROLOG
Prof. Univ. Dr. IOAN SABĂU

Domnul și Mântuiotorul Iisus Hristos a venit în lume ca să-i 
arate acesteia calea pe care trebuie să meargă la cer. El dorește să 
ne ducă pe toți în patria îngerilor şi a arhanghelilor şi ne-a arătat, 
prin Învierea Sa, că vom învia şi noi şi vom trăi veşnic. Nădăjduim 
că Domnul se va milostivi şi va duce în patria Sa cerească şi pe 
adormitul în Domnul dascălul și profesorul universitar Dr. Ioan 
Sabău, tatăl părintelui Origen Sabău, păstorul Comunității Or-
todoxe Române din Apateu și protopop al Debreținului, plecat din 
mijlocul nostru marți, 11 septembrie 2018. 

Un sfârșit grăbit de o boală necruțătoare care l-a grăbit spre 
moarte, cum grăbite sunt toate morțile, fiindcă până în ultima clipă 
cei dragi au mai vrut o clipită pentru a rosti cele ce până atunci nu 
le-au rostit, pentru a binecuvânta cele ce nu le-au binecuvântat, 
pentru a plânge cele ce nu le-au plâns. Au plâns și s-au rugat și iar 
s-au rugat și iar au plâns, au plâns familia și prietenii și s-au rugat 
cu toții, cu speranța că Bunul Dumnezeu îi va mai îngădui ceva 
timp cu ei, dar El, Bunul Dumnezeu l-a iubit mai mult. Tristețea 
și necazul au adus atâta durere în sânul familiei și nu este altceva 
decât durerea sfâșietoare ce aduce aminte de plecarea din mijlocul 
lor, în urmă cu 22 de ani a fiului Claudian, singura mângâiere fiind 
nădejdea că astăzi cei doi tată și fiu se bucură împreună în Casa 
Tatălui Ceresc.

Profesorul Ioan Sabău s-a născut la data de 25 decembrie 1946 în 
comuna Pișcolt, județul Satu Mare din părinții Tiberiu și Ludovica. 
Rămâne orfan la vârsta de 6 ani când intra în clasa întâi. A absolvit 
școala generală din comuna natală, după care va urma cursurile 
Liceului de Cultură Generală din Carei, pe care-l va absolvi în 
1964. A absolvit cursurile Institutului Pedagogic din Baia Mare, 
după care va urma cursurile Facultății de Filologie a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj, pe care-l va absolvi în 1970. A fost profesor 
de limba și literatura română la Scărișoara Nouă și Resighea.

La doar 25 de ani, în anul 1971, este numit director al Școlii 
Generale din Petrești, iar în anul1982 a fost numit director al Școlii 
Generale din Pișcolt, satul său natal, unde a dezvoltat o școală 
profesională și cursuri liceale.

Anul 1989 a marcat schimbări radicale în viața profesorului 
Sabău. Fiul Origen se va hotărî sa dea admitere la Institutul Te-
ologic din Sibiu. În momentul în care s-au comunicat rezultatele 
admiterii, la Comisariatele Militare Județene, la Satu Mare a ajuns 

lista în care apare Origen – admis. În momentul acela s-a hotărât 
destituirea lui din funcția de director și chiar demiterea lui din 
învățământ. Nimeni nu a avut puterea de la conducerea județului 
să meargă la Pișcolt să-i comunice lui Nelu, că nu mai este director, 
având în vedere rezultatele remarcabile, atât în plan educațional, cât 
și în cel administrativ. Abia la sfârșitul lui noiembrie este schimbat 
din funcția de director, dar rămâne la catedră. Verticalitatea lui, 
dragostea pe care a avut-o față de Dumnezeu și față de oameni i-au 
fost răsplătite după o lună de zile, când din martir devine erou.

În 1990 ajunge în parlamentul României, contribuind la elaborarea 
primei Constituții a României, din 1991. În 1992 este numit Inspector 
General Adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, iar din 
anul 1993 devine profesor la Universitatea din Oradea.

Marea dramă a vieții lui s-a petrecut în 1996, când, într-un ac-
cident stupid, moare Claudian, lăsând orfan un copil de 2 ani, pe 
Teodora. Toată viața lui a rămas marcat de acest eveniment. Nu s-a 
plâns niciodată că-l durea ceva deși, sigur, l-a durut nu numai sufletul 
ci și trupul.

În 2001, la 11 septembrie 
s-au prăbușit turnurile geme-
ne din New York și tot pe 11 
septembrie, dar în 2018, s-a 
prăbușit profesorul universi-
tar Ioan Sabău și știm bine că 
pentru această viață nu se va 
mai ridica niciodată. Această 
zi de 11 septembrie, de acum 
înainte, va fi udată cu lacrimi 
de durere și tristețe de familia 
Sabău, pentru că cel ce le-a 
fost tată, bunic, soț, frate și 
rudenie dragă nu mai este 
printre ei, dar cu nădejdea că 
sufletul lui, alături de sufletul 
fiului său Claudian se bucură 
sus în ceruri.

Să-i păstrăm amintirea aşa 
cum i-a fost şi viaţa, cu un 
suflet mare, iubitor de familie 
şi de oameni, cinstitor al Bi-
sericii şi al neamului nostru, 
rugându-L pe Tatăl Ceresc 
să aşeze sufletul robului Său 
profesorul Ioan acolo sus, în 
Împărăţia Sa, în locul unde 
nu este întristare ci veşnică 
odihnă şi eternă fericire, iar 
familiei îndoliate mângâiere 
și tărie să poată trece și peste 
această grea încercare.

Bunul Dumnezeu să-l ierte 
şi să-l odihnească în pace !

Un ultim omagiu din par-
tea colectivului Centrului de 
Documentare şi Informare al 
AŢRU! 

40 de ani în 
slujba lui 
Dumnezeu 
şi a credinţei 
străbune

14 septembrie, Înălţarea Sfin-
tei Cruci. Zi de post şi rugăciune 
în amintirea lemnului sfânt pe 
care a fost răstignit Mântuitorul 
Iisus Hristos pentru neamului 
omenesc. La 14 septembrie 335, 
Episcopul Macarie al Ierusa-
limului a înălțat Sfânta Cruce 
în faţa credincioșilor pentru a 
o face cunoscută acestora, iar 
în anul 629 Împăratul Hera-
clius a recuperat-o de la regele 
Chosroes al perșilor şi a dus-o 
la Biserica Sfântului Mormânt 
din Ierusalim. O sărbătoare care 
ne aduce aminte de patimile şi 
moartea Mântuitorului.

Această zi este zi de sărbă-
toare şi pentru preotul dr. Pe-
tru Puşcaş, care anul acesta 
a împlinit 40 de ani de slujire 
în lucrarea Lui Dumnezeu şi a 
credinței străbune. O lucrare în 
care cerul se uneşte cu pământul 
pentru a da măreție împărăției 
Lui Dumnezeu.

„Mulți sunt chemați, dar pu-
ţin sunt aleşi” (Matei XX,16) 

spunea Mântuitorul. Cei ce-L pro-
povăduiesc pe Dumnezeu trebuie 
să aibă chemarea lăuntrică, vocația 
fără de care nu putem realiza ni-
mic. Petru Puşcaş a simțit aceea 
chemare de mic, de când mama 
şi bunica, persoane importante 
în formarea lui, îl învățau prime-
le rugăciuni şi dragostea faţă de 
Dumnezeu. După terminarea școlii 
primare, din satul natal, a decis să 
se înscrie la Seminarul Teologic 
din Caransebeş, pe care l-a absol-
vit în anul 1973. Pentru a întări 
chemarea faţă de Dumnezeu şi a 
cunoaşte cât mai multe despre re-
ligia creştin-ortodoxă, şi-a întregit 
studiile la Facultatea de Teologie 
din Bucureşti, fiind licenţiat în 
Teologie. A studiat mai târziu la 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad cursurile masterale ca mai 
târziu să se întoarcă la Bucureşti 
spre a-şi întregi studiile cu o diplo-
mă de doctor în Istoria religiilor.

După terminarea studiilor uni-
versitare, la 25 de ani, a fost hi-
rotonit întru diacon, în data de 8 

septembrie, de către PS Visarion 
Aştileanul de la Arad. O săptă-
mână mai târziu, în data de 14 
septembrie, a primit Taina Sfintei 
Preoţii, devenind preot. Purta cu 
mândrie haina preoţească, cum o 
poartă şi acum.

După un stagiu de practică 
de o săptămână, la Catedrala 
Veche din Arad a fost trimis în 
Parohia Vărşand pentru a rezolva 
problemele existente acolo. Bun 
gospodar, a reuşit în scurt timp 
să ducă la bun sfârşit lucrarea în-
credințată. A condus Parohia din 
Vărşand timp de 13 ani. Văzând 
priceperea şi dăruirea cu care se 
implică în treburile misionar-gos-
podăreşti a fost trimis prin Ordin 
Patriarhal, de către Preafericitul 
Teoctist, patriarhul României la 
acea vreme, ca preot misionar 

în Ungaria, pentru a sprijini ac-
tivitate Părintelui Vicar Pavel 
Ardelean. După multe realizări 
şi păstoriri în mai multe parohii, 
în anul 1999 se stabilește la Giula 
Mică, Parohia Sfânta Cuvioasă 
Parascheva, pe care a făcut-o 
înfloritoare.

A trecut vremea, cu bune şi 
rele, şi ne vedem acum după 40 
de ani cu multe realizări.

De Înălțarea Sfintei Cruci, 
la Parohia Sf. Cuv. Paraschiva, 
credincioșii au venit să participe 
la Sfânta Liturghie, să se roage, 
iar la sfârşit să-l sărbătorească 
pe păstorul lor, preot dr. Petru 
Puşcaş, la împlinirea a 40 de ani 
de misiune duhovnicească.

„Trecând prin această viaţă 
fiecare clipă se adaugă la firul 
trăirii noastre. După noi rămân 

faptele noastre. Mă bucur şi vă 
mulțumesc că împreună am reu-
şit să facem această biserică mai 
înfloritoare. Credinţa noastră este 
că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia 
după jertfa pe care o aduce în 
ogorul său. Mulțumesc Bunului 
Dumnezeu pentru că am ajuns 
această vârstă şi pentru realizările 
de până acum” – spunea pr. dr. 
Petru Puşcaş.

În numele credincioșilor a 
adresat cuvinte potrivite momen-
tului cantorul Mihai Stoica, după 
care cei prezenți i-au cântat Mulți 
Ani Trăiască.

Ne alăturăm şi noi, urându-i 
viaţă lungă cu sănătate şi împli-
niri depline atât pe plan profesi-
onal cât şi personal. 

La mulți ani fericiți!
Delia
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Se restaurează situl 
de la Sarmizegetusa 
Regia!

„Al doilea aspect este mai de detaliu, şi anume, anastiloza, adică recompunerea unor 
fragmente de monument din piesele originale care se păstrează încă pe sit. Mai ales vorbim 
de coloane ale unor temple care erau alcătuite din tamburi, din piese de piatră aşezate una 
peste alta şi care în timp s-au risipit pe suprafaţa sitului. Din studierea acestor fragmente, 
ele pot fi recompuse şi putem să avem dimensiunea verticală a monumentelor”, a completat 
directorul INP.

În premieră pentru Sarmizegetusa Regia, în cadrul lucrărilor ar putea fi refăcută şi una 
dintre coloanele templului de andezit, ceea ce le-ar oferi o altă perspectivă vizitatorilor. 
Proiectul este apreciat de profesorul Gelu Florea, de la Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca, coordonatorul ştiinţific al şantierului arheologic de la Sarmizegetusa Regia. 
El a menţionat că studiul era necesar pentru că va permite conservarea ruinelor existente, 
în paralel cu o altă perspectivă pentru turism.

„În două cuvinte, e vorba de trecerea de la aspectul natural, organic, al unui sit pitoresc, 
inundat de natură, către imaginea unui sit arhitectural care este configurat geometric. Aşa a 
fost în antichitate. Or, dacă multe lucruri sunt pierdute definitiv prin felul în care s-a ruinat şi 
a dispărut situl, de-a lungul timpului, unele există încă şi pot fi recuperate. Şi anume, exact 
această geometrie a topografiei antice, faptul că templele erau aşezate pe terase sprijinite 
pe ziduri de mari dimensiuni, din piatră sau piatră combinată cu alte materiale. Suprafeţele 
erau bine definite şi acest aspect poate fi recuperat relativ uşor prin utilizarea mărturiilor 
arheologice şi a ruinelor care există încă pe sit”, a declarat directorul INP, Ştefan Bâlici.

Restaurarea şi punerea în valoare a fostei capitale a Daciei, cetatea Sarmizegetusa Re-
gia, din Munţii Orăştiei, face obiectul unui studiu complex ale cărui prime concluzii au fost 
prezentate luni la Deva de un colectiv de specialişti ai Institutului Naţional al Patrimoniului 
(INP), în cadrul sitului fiind propuse lucrări de intervenţie şi de conservare a monumentului 
UNESCO, vechi de 2.000 de ani. Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei şi în special Sarmizegetusa 
Regia reprezintă unul dintre punctele de atracţie turistică ale judeţului Hunedoara, monu-
mentul UNESCO fiind vizitat anul trecut de peste 70.000 de turişti, printre care şi membri  
ai comunității românești din Ungaria.

Lucrările ar putea costa zeci de milioane de euro şi s-ar putea întinde chiar şi pe 20 de 
ani, însă transformările în timp ale sitului vor permite vizitatorilor să vadă din punct de 
vedere arhitectural cum arăta cetatea Sarmizegetusa Regia la momentele sale de glorie, 
în paralel cu salvarea şi conservarea unor vestigii istorice importante.

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia se află în administrarea Consiliului Judeţean (CJ) 
Hunedoara, iar instituţia administrativă a fost cea care a comandat INP studiul de restaurare 
şi punere în valoare a monumentului UNESCO. În cadrul proiectului au fost încheiate fazele de 
cercetare şi studiile aferente, urmând ca până la sfârşitul anului să fie gata şi documentaţia 
de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), importantă pentru stabilirea valorii operaţi-
unilor de restaurare şi fără de care nu poate fi accesată niciun fel de finanţare pentru sit.
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