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Editorial

Rolul dascălilor în 
procesul educaţional

E ducaţia reprezintă baza unei 
societăţi, principalul motor al 
dezvoltării sale, fiind unul dintre 
pilonii fundamentali pe care se 

bazează o naţiune.
Școala a fost dintotdeauna o instituție 

creatoare de intelectualitate, de șlefuire a 
abilității și talentului fiecăruia, de desăvâr-
șire a pregătirii educaționale și profesio-
nale, „incubatorul” care creează produsul 
finit: omul matur. Iar cadrele didactice 
sunt cele care contribuie determinant la 
această construcție educațională a fiecă-
ruia dintre noi.

Responsabilitatea profesiei de cadru 
didactic este deosebită: modelarea a zeci de 
generații de tineri, formarea caracterelor, 
îmbogățirea cunoștințelor şi contribuția 
la dezvoltarea lor intelectuală. Copilăria 
și adolescența reprezintă o perioadă a 
formării, în care se pun bazele, în care se 
învață elementele fundamentale necesare 
maturității, vieții active în societate. 

Responsabilitatea este cu atât mai mare 
în prezent, cu cât trăim într-o societate 
digitală. În era tehnologiei, în care copiii 
au mai mult ca oricând acces la informații, 
este o provocare filtrarea informațiilor. 
Pe lângă beneficii, accesul la mijloacele 
digitale şi la tehnologie, vine şi cu o serie 
de riscuri. Există pericolul ca generația 
crescută în rețele virtuale să fie expusă 
unor date nocive, unor tendințe care pot 
avea influențe negative. 

În acest context intervine rolul profeso-
rului, ca îndrumător. Fiindcă numărul in-
formațiilor neverificate este mare, dascălii 
au un rol sanitar în societate, ghidându-i 
pe elevi să distingă binele de rău, adevărul 
de fals, să discearnă informațiile.

Pentru ca acest mecanism să funcțio-
neze, este importantă o relație deschisă, 
de comunicare permanentă între elev și 
cadrul didactic, de complementare, ne-
cesară și obligatorie dată fiind influența 
informațiilor digitale asupra formării 
educaționale.

Este important ca profesorii să rezoneze 
cu elevii, să „vorbească aceeași limbă”, să 
reprezinte un izvor de cunoaștere, să se 
profesionalizeze permanent. Rezultatele 
lor se reflectă în rezultatele elevilor, la 
olimpiade, concursuri naționale și in-
ternaționale, dar cel mai important, în 
performanțele de la cea mai importantă 
școală dintre toate, școala vieții.

Imaginea viitorului îmbină tehnologia 
cu educația. Tehnologia modernă poate fi 
un real sprijin pentru transformarea me-
todelor de predare în unele mai atractive, 
pentru a stârni interesul spre învățare a 
elevilor. 

În actualul context, al multitudinii 
de informații digitale, unele foarte utile, 
altele cu grad ridicat de suspiciune, rolul 
dascălilor este determinant. Ei trebuie 
să fie modele vii, palpabile, „surse” reale 
și vectori de necontestat ai informațiilor 
veridice!

Colectivul redacţional

Comisia pentru Relații Sociale a Consiliului Județean Bichiș face apel soli-
citând propuneri pentru decernarea distincției „Pentru Naționalități”. 

Prin decizia 11/2015. (IX. 11.) Adunarea Generală a Consiliului Județean a în-
ființat un premiu pentru naționalități, cu scopul de a premia acele persoane sau 
organizații care depun un efort substanțial la păstrarea şi promovarea culturii, 
tradițiilor, obiceiurilor, identității şi limbii materne.

Propunerile se pot face până la data de 1 noiembrie, la Biroul Consiliului Jude-
țean (Bichişciaba, str. Árpád, nr. 18, pentru Kurucz Márta sau la e-mail: kurucz.
marta@bekesmegye.hu.

Vineri, 28 septembrie, de la ora 19.00, la sediul Institutului Cultural Român Budapesta (str, Izsó nr.5, 1146, Budapesta) 
are loc un concert de jazz susținut de Ramona Horvath Trio.

Concertul include compoziții proprii ale Ramonei Horvath, prelucrări ale acesteia din repertoriul folcloric sau clasic 
românesc, care se regăsesc pe ultimul ei album, lansat în decembrie 2017 – „Lotus Blossom”, precum şi cunoscute 
compoziții semnate Jancy Körössy şi o selecție de piese tematice semnate Duke Ellington.

Ramona Horvath Trio: Ramona Horvath – pian; Nicolas Rageau – contrabas; Pecek Lakatos András – percuție.
Ramona Horvath, pianistă de formație clasică, a absolvit Conservatorul Național de Muzică din Bucureşti. Provenind 

dintr-o familie de muzicieni a cochetat încă din copilărie cu diverse genuri de muzică. A fost eleva şi partenera de 
scenă a marelui pianist Jancy Körössy, împreună cu care a concertat pe importante scene europene şi a înregistrat 
albumul „Dor de acasă”, premiat ca „Cel mai bun album de jazz al anului” (România, 2009).

Ramona Horvath trăieşte la Paris unde îşi continuă cariera în domeniul jazz-ului. Pianista şi-a lansat în 2015 primul 
album, în trio, „XS Birds”,  înregistrat şi produs în Franța, care a fost premiat ca „Cel mai bun album de jazz al 
anului” în cadrul Galei Premiilor de Jazz (România 2016). În decembrie 2017 şi-a lansat cel de-al doilea album, „Lotus 
Blossom”, alături de Nicolas Rageau la contrabas, Philippe Soirat la baterie şi invitatul special André Villéger, la saxofon.

Nicolas Rageau, muzician recunoscut al scenei de jazz franceze, a locuit un timp la New York (1994–2000), iar mai 
apoi a revenit în Franța, unde a devenit unul dintre cei mai activi contrabasişti atât pe scenele cluburilor pariziene 
(Duc des Lombards, New Morning, Sunset/Sunside) cât şi pe scenele festivalurilor franceze (Marciac, Montlouis, 
JVC/Paris La Villette) şi internaționale din Spania, Germania, Italia, Belgia.

Pecek Lakatos András are propriul trio de jazz Pecek Lakatos Trio care, prin muzica şi patrimoniul cultural şi 
muzical bogat pe care îl are, inspiră jazzul contemporan din Ungaria. Pecek Lakatos András este unul dintre cei mai 
buni percuționişti ai generației sale din Ungaria.

Concert de jazz la Institutul 
Cultural Român Budapesta
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Rechizite 
pentru elevii 
noștri

Ziua Limbii 
Române 
și Festival 
Gastronomic, la 
Csanádpalota

Legile urmăresc reglemen-
tarea egalității în drepturi a 
tuturor cetăţenilor indife-
rent de religie sau etnie. Le-
gea Fundamentală a Ungariei 
CLXXIX/2011 dă dreptul et-
niilor să-și exercite drepturile 
şi îndatoririle acordându-le 
protecţie şi asistenţă judiciară. 
Prin înfiinţarea autoguvernări-
lor de naționalitate se constitu-
ie un organ care acționează sub 
formă juridică pentru apărarea 
drepturilor, asigurarea protec-
ției, reprezentarea interese-
lor etniei la nivel naţional, cu 
drept la autonomie culturală; 
învăţământ în limba maternă; 
înființare, preluare şi susţinere 
de instituții; exercitarea religiei 
indiferent de confesiune.

La alegerile din toamna anu-
lui 2014, Autoguvernarea de 
Naţionalitate Română a Ora-
șului Giula (Mihai Cserháti, 

Primăria localității Csanád-
palota a organizat sâmbătă, 
22 septembrie, o nouă ediţie a 
Festivalului Gastronomic. Au-
toguvernarea de Naționalitate 
Română din localitate, condusă 
de Mariana Negreu Vetró, s-a 
alăturat evenimentului cu un 
program dedicat Zilei Limbii 
Române. Manifestarea a adu-
nat un număr mare de români, 
localnici dar şi din localitățile 
învecinate. Bucătarii s-au trezit 
de vreme pentru a pune la foc 
materia primă necesară pentru 
prepararea mâncărurilor. S-a 

preşedinte, dr. Florea Olteanu, 
vicepreședinte, Delia Kovács 
Zsoltné, membru), în baza le-
gii, se organizează ca institute 
reprezentativă a comunității 
românești din acest oraş, con-
form regulilor organizaționale 
și operaționale stipulate în Ac-
tul Constitutiv şi Regulamentul 
de Funcţionare. Scopul este 
susținerea comunității în păs-
trarea şi promovarea culturii, 
limbii şi identității, consoli-
darea relației dintre membrii 
comunității acumularea de 
informaţii în ceea ce priveşte 
tradițiile culturale, religioase 
și istorice ale țării-mamă. Un 
interes special îl acordă învă-
țământului în limba română. 
În cei patru ani de activitate 
autoguvernarea a organizat di-
ferite manifestări şi evenimente 
la care a implicat şi învăţămân-
tul (grădinița, şcoala, cadrele 

didactice şi elevii), acordând şi 
sprijin, la nevoie. 

Pentru a veni în ajutorul ele-
vilor defavorizaţi, autoguverna-
rea, prin decizia nr. 72/2018 din 
30 august, a hotărât ca pentru 
12 elevi de şcoală generală să 
ofere ghiozdane şi rechizite. 
Decizia a fost pusă în prac-
tică, iar luni, 24 septembrie, 
președintele Mihai Cserháti şi 
Delia Kovács Zsoltné, membru, 
au înmânat obiectele cadrelor 

didactice pentru a fi distribuite 
elevilor. 

Copiii s-au bucurat de da-
rurile primite, iar conducerea 
școlii salută iniţiativă autogu-
vernării.

„Am decis să sprijinim actul 
educațional şi elevii școlii noas-
tre. Cu ajutorul conducerii şi a 
cadrelor didactice s-a întocmit 
o listă, autoguvernarea a achi-
ziționat rechizitele şi le-a oferit 
spre folosință acestor copii. Au-

toguvernarea acordă o atenţie 
deosebită învățământului în 
limba maternă, sprijină iniția-
tivele școlii şi ale grădiniței, şi 
ajută la păstrarea şi promovarea 
limbii, culturii şi identității 
noastre naţionale. Ne bucurăm 
că am adus un strop de bucurie 
în sufletele celor mici. Sunt ai 
noștri, sunt viitorul nostru!” – 
a declarat pentru ziarul nostru 
președintele Mihai Cserháti.

Delia  

gătit mult şi bine (tocană de 
vită, porc şi oaie, mămăliguță 
cu brânză şi jumări, mititei şi 
cabanos, sărmăluțe etc.), cele 
mai bune preparate fiind premi-
ate de organizatori cu diplome 
şi mici atenții. 

Anul acesta au veni la Csanád-
palota să gătească echipe din 
Nădlac, Macău, Chitighaz, Giu-
la (Centrul de Documentare şi 
Informare al AŢRU care este 
condus de președinta Autogu-
vernării gazdă, Mariana Negreu 
Vetró), doamnele cu găluşte 
pe abur din Nădlac, România, 

delegații din Nădlac, Jimbolia, 
Cărpiniş şi Checea.

În cadrul Zilei Limbii Ro-
mâne au avut loc diferite con-
cursuri de abilităţi, desen pe 
asfalt, ture cu bicicleta, recitare 
de poezie. Cei mai buni au fost 
răsplătiți cu premii în cărți şi re-
chizite școlare. Programul a fost 
întregit cu muzică românească, 
iar voia bună şi atmosfera de 
petrecere a pus stăpânire pe toți 
participanții la eveniment.

Evenimentele de acest gen 
întăresc comunitatea, încheagă 
prietenii, se inițiază proiecte 
noi. Ziua Limbii Române vine să 
întregească paleta de evenimen-
te organizate de autoguvernarea 
română din Csanádpalota în 
vederea păstrării şi promovării 
culturii şi tradiției românești. 

Acest eveniment s-a putut 
realiza prin intermediul proiec-
tului câştigat la Fondul de Sub-
venții din cadrul Ministerului 
Resurselor Umane.

„Ne bucurăm că am putut 
organiza acest eveniment. Am 
încercat să angrenăm în acest 

proiect tinerele vlăstare pentru 
a le inspira dragostea faţă de 
limba strămoșească, de cultura 
română. Cei mici s-au putut 
desfăta participând la diferite 
concursuri, dar şi pe castelul 
gonflabil. Am avut deosebita 
plăcere să-i avem în rândul 
nostru pe primarul localității, 
Nyergesné Kovács Erzsébet, pe 
Ioan Radu Mărginean, primarul 
localității Nădlac din România, 

președinți de autoguvernări. 
Mulțumim Fondului de Sub-

venţii pentru sprijinul acordat 
nu numai în organizarea aces-
tui eveniment ci şi a tuturor 
evenimentelor din comunitatea 
românească din Ungaria! Mul-
țumim statului maghiar pentru 
susţinere!” – a declarat gazda 
evenimentului, Mariana Negreu 
Vetró.                           

 Delia
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Plimbându-mă printre amintiri
De-odată te salut
Şi îţi spun şi la revedere
Tu, Clădire veche.

O, ce plăcut e să mă gândesc la tine
Îmi închid ochii 
Şi din ceaţa trecutului
Îţi văd acum zidurile tale seculare

Înfăşurată în beznă
Când ceaţa iernii se cernea,
Sau lent, cu fulgi moi
Cădea pe tine zăpada.
Îţi aminteşti?

Odinioară împreună cu tine m-au îmbrăţişat
Bătrânii şi vechii copaci
De sub frunzişul şi verdeaţa străzii Vár.
Împreună am respirat
Mirosul arzător al tinereţii din luna mai…

Acum, imaginându-mi
Îţi străpung camerele bine cunoscute,
Coridoarele goale şi abandonate

Tu, clădire veche
(În amintirea căminului de pe strada Vár nr. 1)

Unde zgomotul a dispărut şi nu mai e nici o miş-
care.
Acum doar cruda realitate 
Şi imensa tăcere mă înconjoară.
Spune-mi clădire veche
La ce te aştepţi… ?
Nu-mi răspunzi… ?
Asculţi, ca nişte înţelepţi
Doar zidurile tale vechi mă întreabă uneori
Coleg de clasă! Unde eşti… pe unde te mai duci… ?
Ştiu că această tăcere imensă te doare
Şi eu simt asta
Noi cu Toţii cauzăm o durere adâncă.
În spatele ferestrelor tăcute
Ascunzi secrete necunoscute
Când deplângi destinele elevilor
Şi – vezi – suntem tot mai puţini
Caută şi feţele vechi acelora
Care îşi dorm somnul de veci în morminte.
Deplângi soarta celor împrăștiați,
A oportuniștilor, a pierduților
Şi în linişte ai tolerat

Mutilările, dormitoarele băieţilor
Fiindcă ai simţit
Cu gândul suprimat,
Cu mâinile înnodate
Am fost acolo cu tine…
Spune, cât timp o să mai trăieşti, tu, clădire veche?
Dacă vre-odată vei fi demolată,
Şi în locul tău va fi
Un miracol de sticlă, de oţel
Ia-o cu tine loialitatea şi alipirea noastră!
Şi dacă clădirile au cimitir
Şi acesta-ţi va fi destinul tău
Să fii demolată în bucăţi
Undeva la marginea oraşului
Sau pe fundul bătrânului Criş,
Visează-ţi mai departe amintirile…
Acum te salut
Ţin în același timp să-ţi spun şi la revedere
Dumnezeu să fie cu tine
O, clădire veche
Acolo, sub frunzişul de pe strada Vár.
Şi îmi iau la revedere
Şi de la voi, bătrâni şi vechi copaci
Pentru că de aici încolo pentru mine
Nu o să-mi adulmecați mirosul arzător
Al tinereţii din luna mai.

Autor: Un elev bătrân! Traducere: Dr. Maria Berényi

Această poezie a fost scrisă de un fost elev al Liceului „N
. Bălcescu” (Vasile N

em
eş) 

şi prezentată la Întâlnirea celor trei generații, care a avut loc în data de 28 august a.c.

Primăria localității Cenadul 
Unguresc a organizat, în perioada 
14–15 septembrie, o nouă ediție a 
zilelor satului, o întâlnire priete-
nească la care au participat alături 
de locuitorii satului şi invitați 
din comunele învecinate şi din 
România. Autoguvernarea de Na-
ționalitate Română prin președin-
tele Vasile Rotar, vicepreședintele 
Túri András Istvánné şi Gheorghe 
Popa, membru, s-a alăturat eve-
nimentului. Programul de la Casa 
de Cultură a început cu o serată a 
naționalităților. Pe scenă au urcat 
Ansamblul sârbesc din Deszk, 
cu dansuri din Banatul sârbesc 
şi două grupuri ale Ansamblului 
„Doina Bihorului”, conduse de 
Gheorghe Gros. Prima grupă, 
compusă din elevii școlii din 
localitate, a prezentat dansuri po-
pulare din zona Banatul de Munte 
şi Oltenia, iar cea de a doua grupă, 
compusă din adulți, a prezentat 

Zilele satului, 
la Cenadul 
Unguresc

dansuri populare românești din 
Ungaria. Prestația românilor a 
fost răsplătită cu îndelungi apla-
uze. Printre spectatori, alături de 
membrii comunității românești 
şi locuitorii satului, s-a aflat şi 
consulul României la Seghedin, 
Phd. Cristian Daniel.

Ziua de sâmbătă a fost dedicată 
gastronomiei, sportului, muzicii 
ușoare și voii bune. Dis-de-dimi-
neață, bucătarii pricepuți s-au pus 
la treabă pentru a prepara mâncă-
ruri care mai de care mai delicioa-
se. Autoguvernarea de Naționa-
litate Română s-a aliniat la start, 
doamnele gospodine conduse de 
Túri András Istvánné au preparat 
rătyişe şi sărmăluțe cu părădaică. 
La amiază mâncarea a fost gata 
de degustat. Gospodinele au 
îmbiat cu produsele lor trecătorii 
dar şi membrii celorlalte echipe.

În jurul orei 10, primarul lo-
calității, Farkas János, a deschis 

evenimentul adresând cuvinte 
potrivite momentului. Ca în fie-
care an se onorează cel mai tânăr, 
cel mai în vârstă locuitor şi cea 
mai longevivă pereche căsătorită. 
Pentru cel mai vârstnic locuitor, 
categoria femei, distincția i-a fost 
acordată doamnei Unk Szvetozár-
né născută Becan Kumbria Dia, 
membră a comunității româ-
nești, care în acest an a împlinit 
frumoasa vârstă de 95 de ani. Un 
gând frumos şi o urare de La Mul-
ți Ani cu sănătate şi fericire şi din 
partea redacției Cronica.

După amiază au avut loc con-
certe, iar evenimentul s-a încheiat 
cu un bal stradal.

Au ținut să fie alături de cenă-
dani membrii consiliului local, 
conducători de instituții, pri-
mari din localitățile învecinate, 
o delegație a localității Săuca 
din România, localitate înfrățită 
cu Cenadul Unguresc. Traian 
Cresta, reprezentantul româ-
nilor în Parlamentul Ungarei, a 
fost prezent la eveniment, s-a 
întreținut cu edilii localităților, 
dar şi cu membrii comunității 
românești interesându-se de ac-
tivitatea acestora, de problemele 

lor, asigurându-i de tot sprijinul 
în demersul lor de păstrarea şi 
promovarea culturii, tradițiilor 
şi limbii strămoșești.

Manifestarea de la Cenadul 
Unguresc se leagă de ziua Sfântu-
lui Gerard, care a slujit în Regatul 
Ungariei şi a jucat un rol impor-
tant în procesul de creștinare a 
ungurilor. A fost primul episcop 
de Cenad. Sfântul Gerard este 
patronul mai multor biserici 

romano-catolice din Ungaria 
printre care se numără şi cea din 
Cenadul Unguresc. În localitate 
mai există o biserică reformată, 
o biserică ortodoxă sârbă şi o 
biserică ortodoxă română. Bi-
serica ortodoxă română a fost 
construită în anul 1808, poartă 
hramul Înălțarea Domnului, iar în 
prezent este păstorită de preotul 
Aurel Becan.                                

Delia

În conformitate cu prevederile legii, cetățenii români rezidenți sau aflați în 
tranzit în Ungaria își vor putea exercita dreptul de vot la Referendumul național 
pentru modificarea Constituției României, în datele de 6 și 7 octombrie 2018. În 
acest sens, vor fi deschise secții de vot la: Ambasada României din Budapesta, 1146, 
Bulevardul Thököly nr 72; Consulatul General al României din Szeged, 6720, strada 

Referendum național pentru modificare Constituției României 6–7 octombrie 2018
Kelemen László nr 5; Consulatul General al României din Gyula, strada Munkácsy, nr. 12.

Fiecare cetățean cu vârsta de 18 ani împliniți inclusiv în zilele referendumului își va 
putea exercita dreptul de vot între orele 7–21, pe baza unuia dintre următoarele documente 
de identitate valabile: carte de identitate sau pașaport (diplomatic, de serviciu, turistic), 
pașaport temporar, titlu de călătorie.
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Regretatul profesor Svetozar 
Rotar  s-a născut în 1935 la 
Cenadul Unguresc, unde și-a 
petrecut copilăria. Tatăl său a 
murit de timpuriu, mama sa 
crescând singură cei doi copii.

După absolvirea școlii gene-
rale, și-a continuat studiile la 
Giula, la Liceul Românesc „Ni-
colae Bălcescu”, care i-a marcat 
toată viața. În anii de liceu, pe 
lângă studiile aprofundate, l-a 
preocupat îndeosebi fotbalul și 
șahul. Mulțumită rezultatelor 
excelente obținute, a avut posi-
bilitatea să-și continue studiile 
ca bursier al Universității C.I. 
Parhon din București, în anii 
studenție legând strânse prie-

Svetozar Rotar
(1935–2018)

tenii cu colegii săi din Ungaria 
și România, precum și din alte 
țări, și tot aici a cunoscut-o și 
pe Laurenția, care avea să-i 
devină soție, imediat după ob-
ținerea diplomei, în 1959, cu 
care a trăit împreună 59 de ani. 
Din căsătoria lor s-a născut doi 
copii, Gabriella și Valentin, iar 
de la fiecare din ei câte un nepot, 
Annamária, respectiv  Richárd.

După obținerea diplomei s-au 
mutat în Ungaria, Svetozar Ro-
tar devenind profesor la alma 
mater-ul său, Liceul Românesc 
„Nicolae Bălcescu”, unde a pre-
dat matematica, fizica și chimia, 
a fost și diriginte de clasă, în-
cheind cu promoția 1962–1966.  

În paralel, a predat, în limba 
maghiară, și la cursurile serale 
ale Școlii Medii Tehnice din 
Giula.

În anul 1966 familia Rotar s-a 
mutat la Budakalász, unde și-au 
construit casă, noul lor cămin.

Renunțând la cariera de pro-
fesor, Svetozar Rotar și-a va-
lorificat potențialul științific, 
angajându-se la Budapesta la în-
treprinderi de top din industria 
de vârf de la acea vreme, pe rând, 
la REMIX, FMV, VILLATI, acti-
vând încă de la începutul anilor 
1970 în cel mai nou domeniu 
de atunci în Ungaria, în sfera 
tehnicii de calcul, participând 
la lucrări de dezvoltare, inovații, 
cercetare aplicată, publicând și 
numeroase articole științifice, 
în primul rând în revista de 
specialitate Híradástechnika, 
respectiv elaborând patente de 
inovații și invenții.

Pe lângă domeniul său prin-

cipal de activitate, a tradus, 
împreună cu soția sa, o serie 
de manuale din limba română, 
fiind și lector în acest sector.

Ieșit la pensie, a continuat să 
lucreze ca programator la în-
treprinderea LKV din sectorul 
III al Budapestei, respectiv – ca 
întreprinzător privat – a ținut 
cursuri pentru operatori IT.

Svetozar Rotar rămâne în 
amintirea noastră ca un model, 

deschis, înțelept și înțelegător, 
legat indestructibil de rădăcinile 
sale, de cei dragi.

Înmormântarea regretatului 
profesor, diriginte de neuitat, 
Svetozar Rotar, va avea loc în 
data de 9 octombrie 2018, la 
orele 11.00, la cimitirul Óbudai 
Temető din Budapesta.

Un ultim omagiu din partea 
foștilor elevi!

Promoția anului 1962

Promoţia anului 1962Familia Rotar

În Duminica a 18-a după Ru-
salii (23 septembrie), Preasfin-
țitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, s-a af lat în mijlocul 
credincioșilor din Jaca, săvârșind 
Sfânta Liturghie Arhierească în 
biserica satului, împreună cu 
preotul paroh Cosmin Pop și cu 
arhidiaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală din 
Giula, iar răspunsurile la strană 
au fost date de cântăreți de la 
aceeași Catedrală.

Ierarhul a fost întâmpinat, 
potrivit tradiției, la intrarea în 
biserica de preotul paroh și cre-
dincioși de diferite vârste, între 
care și copii.

În cuvântul de învățătură, tâl-
cuind pericopa evanghelică du-
minicală a pescuirii minunate, 
din Duminica a 18-a după Rusa-
lii, Ierarhul a subliniat valoarea 
chemării la Apostolat a primilor 
Ucenici, dar și a Bisericii noastre 
Străbune Dreptmăritoare, care 
este ca o corabie a mântuirii, 
în care suntem chemați cu toții 

Slujire 
Arhierească 
la Jaca, în 
Duminica a 18-a 
după Rusalii

pentru a ne afla pacea sufletească 
și rostul nostru creștin, pe calea 
acestei vieți, dar și chemarea 
de a deveni, la rândul nostru 
misionari și vestitori ai Sfintei 
Evanghelii pentru confrații noș-
tri care încă nu au descoperit 
valoarea credinței în viața lor.

La final, preotul paroh a mul-
țumit Ierarhului pentru această 
vizită misionar-pastorală efectu-
ată la Jaca, pentru binecuvânta-
rea împărtășită și bucuria făcută 
credincioșilor, care au fost unși 
cu mir și au primit anafură.

Biserica de zid din Jaca da-
tează din anul 1791 și ea a fost 
construită în locul unei biserici 
românești mai vechi, din lemn, 
consemnată documentar în 
1650, în scrierile cronicarului 
maghiar Vadon Miklós.

Biserica din Jaca a beneficiat 
în ultimii ani de sprijin financi-
ar din partea Secretariatului de 
Stat pentru Culte de la București, 
care a permis ample lucrări de 
restaurare, exterioare și interi-
oare, la locașul de cult, precum 

și înlocuirea acoperișului, dar 
și din partea Secretariatului de 
Stat pentru Culte de la Budapes-

ta, prin care a fost achiziționată 
și amenajată o nouă casă paro-
hială.

Locașul de cult a fost sfințit în 
23 august 2015, de un sobor de 
Ierarhi, format din IPS Ioan, Mi-
tropolitul Banatului, PS Sofronie, 
Episcopul Oradiei și PS Siluan, 
Episcopul românilor ortodocși 
din Ungaria.

Părintele Cosmin Pop, care 
se ocupă și cu organizarea unor 
tabere de iconografie pentru 
copii, a fost hirotonit diacon și 
preot pentru Parohia Jaca în anul 
1999, de Preasfințitul Părinte 
Sofronie, pe vremea când acesta 
era Episcop al Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

În Jaca trăiesc astăzi în jur de 
1600 de locuitori, dintre care 
circa 100 sunt români – transmi-
te Biroul de Presă al Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria
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Pe vremuri, omul era obligat 
de situație să meargă pe jos, să 
alerge, să depună zi de zi efort 
fizic. În prezent,  folosirea mijloa-
celor de transport, a redus sem-
nificativ din mișcarea regulată. 
Datorită faptului că în programa 
școlară se prevăd cinci ore de 
educație fizică pe săptămână, 
profesorii de sport sunt din ce 
în ce mai solicitați, ceea ce nu 
reprezintă o problemă atunci 
când vechile generații ajunse la 
pensie pot fi înlocuite de forțe 
noi. Liceul, Școala Generală „N. 
Bălcescu”, începând cu data de 1 
septembrie a acestui an, și-a în-
tregit catedra de sport prin noul 
coleg, Tiberiu Berényi, originar 
din Micherechi.

Tiberiu Berényi s-a născut în 
anul 1981 și provine dintr-o fa-
milie de români din Micherechi. 
A urmat școala generală în satul 
natal, după care a optat pentru 
liceul românesc „N. Bălcescu”, 
aparţinând primei generații de 
elevi care a luat în folosință noul 
sediul al Căminului de Elevi. 
„Desigur, noul cămin a fost unul 
care ne-a asigurat condiții mult 
mai bune și tare ne-am bucurat 
de această posibilitate însă eu, 
personal, m-am sițit bine și la 
vechiul sediul, unde acum se 
af lă Hotelul Elisabeth. Pereții 
vechiului cămin, cu siguranță, 
ar avea multe de povestit” – ne-a 
declarat profesorul. În perioada 
2000–2008, a urmat cursurile 
superioare în cadrul Institutului 
de Pedagogie „Juhász Gyula” din 
Seghedin. Fiind un mare iubitor 
și jucător de fotbal, în data de 2 
februarie 2014 a obținut atestatul 
de antrenor de fotbal de tip „C” 
iar din luna aprilie a acestui an 
este conducătorul Taberei Arde-
lene de Drumeții.  Se poate lăuda 
cu o experiență în fotbal, jucând 

Tiberiu Berényi 
– noul profesor 
de educație 
fizică și sport 
al Liceului și 
Școlii Generale 
N. Bălcescu”

între anii 1994–2003, în echipa 
de juniori a Micherechiului, în 
campionatul județean categoria 
de vârstă I, II, respectiv în echipa 
de seniori a Micherechiului, ca-
tegoria I; în perioada 2003–2004, 
echipa de seniori din Crâstor, 
campionatul județean categoria 
II; în perioada 2004–2015, echi-
pa de seniori din Micherechi, 
campionatul județean, divizia I. 
Întreaga sa activitate în cadrul 
echipelor de fotbal a adus ur-
mătoarele rezultate: de două ori 
locul I în campionatul județean 
cu echipa de seniori din Miche-
rechi (2005–2006, 2012–2013); 
medalie de argint în județeană 
I, tot cu echipa din Micherechi 
(2010–2011); de trei ori medalie 
de bronz și locul III în campiona-
tul județean (2007–2008, 2009–
2010, 2013–20148); campion de 
fotbal în sală în campionatul 
județean. Pe lângă acestea a jucat 
în nenumărate echipe, obținând 
rezultate  foarte bune: mai multe 
titluri de campion în turneul de 
caritate „Czene Károly” din Med-
gyesegyháza, „Ajută și tu dacă 
poți”, în cadrul căruia a fost ales 
cel mai bun jucător, câștigător al 
mai multor campionate la nivelul 
localităților Okány și Crâstor. 
Începând din anul 2007 a fost 
antrenor al mai multor echipe 
de fotbal, la ora actuală instruind 
echipa de seniori a localității 
Doboz, activitate ce a adus cu ea 
o mulțime de rezultate. 

Pe lângă fotbal, profesorul de 
sport este un mare iubitor și ju-
cător de darts, fiind la nivel local 
campion în această ramură spor-
tivă. Și ciclismul, alergatul și vo-
leiul sunt pe lista de activități  pe 
care le practică fără întrerupere. 

– Cum a fost viața de elev în 
cadrul liceului românesc?

– Aș putea spune că a fost pli-

nă de activități, care mai de care  
mai atractive și la care am parti-
cipat cu mult entuziasm, mai ales 
dacă a fost vorba de sport. Am 
avut profesori inimoși și care au 
încercat să ne fie atât dascăli cât 
prieteni, atmosfera din cadrul 
școlii fiind plăcută. Având un 
trecut și un prezent care au la 
baza lor sportul, aș putea spune 
că până acum mi-am dedicat 
întreaga viață acestei activități. 

– Ați reușit să vă îndepliniți 
visul copilăriei?

– Bineînțeles! Am absolvit 
liceul în anul 2000, după care 
m-am înscris la Universităţii din 
Seghedin – Facultatea de Educa-
ţie Fizică şi Sport, însă, din pă-
cate, până la obținerea diplomei 
a fost cale lungă. În primul an 
de studenție am fost accidentat, 
motiv pentru care a trebuit să 
întrerup studiile, însă nu m-am 
dat bătut și după ce m-am refă-
cut am continuat drumul ales, 
îndeplinindu-mi astfel visul și 
devenind profesor de educație 
fizică și sport. Între timp am fost 
jucător de fotbal la numeroase 
echipe, având rezultate bune, 
ba mai mult, am reușit să obțin 
atestatul de antrenor de fotbal. 

– Unde v-ați început cariera 
de cadru didactic?

– În perioada când am fost 
obligat să îmi întrerup studiile 
superioare, am lucrat la Primăria 
din Micherechi unde mi s-a oferit 
posibilitatea de a preda câteva 
ore de educație fizică la școala 
din localitate. Nu am reușit să 
mă stabilesc din punct de vedere 
profesional în satul natal, însă în 
anul 2009 am devenit profesor cu 
catedră întreagă la Școala Gene-
rală nr. 1 din Șercad, activitate 
pe care am întrerupt-o acum, cu 
sosirea mea la școala românească 
din Giula, un alt obiectiv atins. 

– Cu ce sentiment v-ați re-
întors la această unitate de 
învățământ, de această dată în 
postura de cadru didactic?

– Este un sentiment plăcut, 
deși la început aveam emoții…
colegii m-au primit foarte bine. 
Desigur, am aici o mulțime de co-
legi consăteni, o parte din colegii 
mei de muncă fiind foștii mei 
profesori în perioada liceului. Re-
venind aici, mă simt de parcă ieri 
aș fi ieșit pe porta liceului și nu în 

urmă cu 18 ani. Aș putea spune 
că această unitate de învățământ 
este cea de-a doua mea casă! 

– La ce clase predați?
– Începând din clasa întâi, 

clasa a doua, clasele gimnaziale 
și liceu, unde lucrez cu echipele 
de fete. 

– Ce v-a făcut să alegeți spor-
tul?

– Mereu am fost un copil mai 
activ, căruia i-a plăcut să alerge, 
să se cațere, mi-a plăcut fotbalul. 
Toate acestea se datorează și 
faptului că, pe vremea mea, nu 
exista lumea aceasta a electro-
nicii, a internetului și jocurilor 
online… noi, copiii, de atunci, 
pur și simplu ne petreceam tim-
pul liber pe străzi, alergând, că-
țărându-ne și jucându-ne tot felul 
de jocuri în aer liber. Eram încă 
acea generație care nu se speria 
să se joace de-a ascunselea după 
ce se înnopta. Deseori părinții 
trebuia să ne adune de pe străzi 
seara, deoarece nu aveam noi 
noțiunea timpului iar jocul cu 
prietenii era de neînlocuit. Îmi 
amintesc când eram în clasa a 
VIII-a, primisem un formular 
pe care trebuia să-l completăm 
iar la întrebarea „cine ce își do-
rește să devină la maturitate”, 
eu am scris: profesor de sport. 
Deci, de când mă știu am iubit 
sportul! Desigur, în liceu am avut 
profesori care m-au îndrumat în 
această direcție precum este și 
doamna profesor Eva Moldovan 
Szentléleki. 

– Indiferent de natura unei 
activități, ce mesaj transmiteți 
elevilor?

– În primul rând, mereu îmi 
îndrum elevii la perseverență, 
muncă și iar muncă până la 
obținerea obiectivului propus. 
Nu există nu pot… există doar 
nu vreau! Și dacă nu reușești la 
prima încercare, cu puțin efort 
și voință cu siguranță vei reuși a 
doua oară. Cândva era reclama 
Adidas, care avea următorul 
mottou: dacă vrei cu adevărat, 
poți! Imposibilul nu există. De 
această părere sunt și eu!

– Ca jucător de fotbal, ce 
satisfacții ați avut până în 
prezent?

– Foarte multe! În primul rând 
când intri pe terenul de fotbal 
este ca și cum ai trăi într-o altă 
lume. Apoi, mulțimea de rezulta-
te obținute împreună cu colegii 
mei în echipele la care am jucat. 
Aș spune că fotbalul este un joc 
care, atât fizic cât și psihic te 
antrenează, te menține.

– În toată această carieră 
de fotbalist, ați avut doar sa-
tisfacții?

– Din păcate am avut și perioa-
de în care eșecul m-a însoțit. Am 
avut foarte multe accidentări pe 
teren, tocmai acesta este motivul 
pentru care momentan nu mai 
joc fotbal de performanță: am 
fost operat la ambele picioare, la 
genunchi, iar riscul de a rămâne 
invalid este mare. Apoi, am avut 
de două ori amnezii cauzate de 
lovituri puternice, și multe altele.

– Trecând prin toate acestea, 
nu v-ați gândit să renunțați la 
fotbal?

– Până în momentul în care mi 
s-a vorbit de probleme locomoto-
rii, niciodată, iar dacă ar trebui 
să o iau de la capăt aș face-o fără 
îndoială. La ora actuală practic 
fotbalul doar la nivel de hobby, 
ceea ce înseamnă că săptămânal 
jucăm împreună cu prietenii câte 
un meci de fotbal în sală, mai 
mult nu îmi este permis din mo-
tive medicale. Însă îmi continui 
activitatea ca antrenor de fotbal.

– Aveți vreo altă pasiune?
– Da. Joc darts, joc unde am 

multe rezultate atât la nivel local, 
județean cât și național, fac dru-
meții prin munți, în România, și 
mai nou, ies la curse cu motorul, 
un alt vis de-al meu pe care anul 
trecut am reușit să-l împlinesc. 

– Un fotbalist este priceput și 
la treburile gospodărești?

– Nu știu alții cum sunt, dar 
eu mereu meșteresc ceva prin 
jurul casei, fie că este legat de 
construcții ori diferite depanări. 
Tatăl meu este zidar și am învățat 
o mulțime de lucruri de la el, 
fapt pentru care îi sunt foarte 
recunoscător.                                

 Corina
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Asociația Românilor din 
Otlaca Pustă a organizat în pe-
rioada 19–23 august, o excursie 
de 5 zile în România, la care au 
participat 52 de persoane. Des-
tinația a fost Transilvania, iar 
locul de cazare pensiunea Zetea, 
din localitatea cu același nume.

În drumul lor au trecut şi pe 
la Deva unde au vizitat cetatea, 
importantă fortificație medie-
vală a Transilvaniei de-a lungul 
vremii. Cetatea a fost ridicată în 
secolul al XIII-lea, însă urmele 
de locuire sunt mult mai vechi. 
Prima mențiune documentară 
datează din anul 1269.  Începe să 
ocupe un loc important în Tran-
silvania după 1504. Din 1849 
devine punct de atracție pentru 
localnici şi călători. În prezent 
au mai rămas în picioare doar 
zidurile, aflate în plin proces de 
renovare. Accesul spre cetate 
este posibil atât pe jos cât şi cu 
telecabina. De sus poți admira 
împrejurimile şi panorama 
orașului. De aici, grupul de 
excursioniști s-a îndreptat spre 
Sighişoara, localitate situată în 
inima Transilvaniei. Cetatea 
medievală a Sighişoarei este 
legată istoric de tatăl lui Vlad 
Ţepeş, Vlad Dracul, care a locuit 
aici. Este construită pe două 
nivele, unul pe deal, acolo unde 
se află Biserica şi Şcoala, iar la 
bază având clădirile aferente. 
Din cele 14 turnuri construite 
inițial mai există doar 9, cel mai 
important devenind simbolul 
Sighișoarei, Turnul cu ceas 
care are 7 figurine ce reprezintă 
zilele săptămânii. Jos, în oraş, 
mulțimea de terase din Piaţa 
Hermann Oberth te ademe-
nește pentru a-ţi potoli foamea, 
cu o mâncare tradițională, sau 
setea, cu o bere sau o răcoritoa-
re. Anual, aici, se organizează 
Festivalul Medieval. Lăsând în 
urmă trecutul istoriei, otlăcanii 
s-au îndreptat către locul de 

Asociația 
Românilor din 
Otlaca Pustă, 
în vizită prin 
Transilvania

cazare, obosiți şi satisfăcuți de 
cele văzute.

Cea de a doua zi a avut ca 
scop atingerea Vârfului Harghi-
ta-Mădăraş. A fost o experiență 
frumoasă, nu doar datorită de-
corului montan care se desfășu-
ra în drum spre creasta muntelui 
ci şi modului de transport, un 
tractor care şi-a pus în funcți-
une caii putere pentru a duce 
la destinație grupul nostru. La 
pas au vizitat şi Barajul Zetea, 
de pe râul Târnava Mare, care se 
întinde pe o suprafață de 2,6 km. 

În cea de a treia zi s-a vizitat 
renumita fabrică de bere Csíki. 
Vizitatorii au primit informații 
despre istoria acestei fabricii, 
despre modul de preparare a 
berii, ca la sfârșit, să guste din 
renumita licoare. Lăsând în 
urmă manufactura Csíki Sör, 
s-au îndreptat spre Lacul Sfânta 
Ana din masivul Ciomatu, din 
apropierea stațiunii Tușnad. 
Este un lac vulcanic, af lat la 
o înălțime de 946 m, cu o su-
prafață de 19,50 ha. Se spune 
că cele două fisuri formate în 
munte au rolul de prevestire a 
vremii. Localnicii spun că dacă 
emanațiile din fisuri pișcă la nas, 
atunci e semn de furtună, iar 
dacă nu, ziua va fi însorită, toc-
mai potrivită pentru drumeții. 
Fenomenul se datorează faptului 
că în munte încă mai există o ac-
tivitate post-vulcanică, sensibilă 
la orice schimbare a presiunii 
atmosferice. De această dată ex-
cursioniștii noștri au avut noroc, 
ziua a fost însorită. S-au bucura 
de o plimbare pe malul lacului, 
cu popasuri, pentru a admira 
peisajul mirific.

Ziua a patra a avut ca desti-
nații Cheile Bicazului şi Lacul 
Roşu. Mulți cunoșteau doar din 
fotografie această trecătoare 
montană, una dintre cele mai 
pitorești din România, un triumf 
al naturii. Pentru a se bucura de 

tabloul pe care natura-l oferea, 
s-a parcurs o parte a drumului 
pe jos.  

Mai la vale, la poalele munți-
lor Hășmașul Mare din județul 
Harghita, se află cel mai mare 
lac montan din România, care 
ne uimește prin pădurea scu-
fundată în el. Excursioniştii au 
admirat lacul, s-au bucurat de 
liniștea şi frumusețea naturii şi 
au imortalizat momentul prin 
numeroase fotografii.

Zilele au trecut pe nesimțite, 
iar întoarcerea spre casă a fost 
iminentă. În drum, excursio-
niştii s-au mai oprit de au vizitat 
şi Salina Turda, din apropierea 
localității cu același nume, din 
județul Cluj. Salina Turda este 
un ansamblu de mine de sare, 
amenajate pentru a putea fi vi-
zitate de turiști şi un important 
centru de tratament şi recupe-
rare, datorat aerului sărat din 
interior. 

Bucuria participării la excur-
sie a fost enormă, mulți dintre ei 
vizitând această regiune pentru 
prima dată. Grupul dorește 
să mulțumească șoferului de 
autocar, Vozár József, pentru 
siguranța, răbdarea şi amabi-
litatea, oferite pe tot parcursul 
excursiei, urându-i multă să-
nătate pentru a putea parcurge 
fără accident mulți kilometri şi 
de acum înainte.

„Mă bucur că am reuşit şi în 
acest an să realizăm o excursie 
în ţara-mamă. Am vizitat cen-
trul Transilvaniei, zonă frumoa-
să, cu oameni deosebiți. Grupul 
nostru s-a bucurat de ospitali-
tatea gazdelor, de frumusețea 
naturii, de cinci zile de odihnă în 
inima României. De fiecare dată 
ne bucură astfel de călătorii şi ne 
dă un imbold pentru a ne reîn-
toarce în aceste locuri mirifice. 
Aceste activităţi se alătură celor 
pe care asociația le organizează 
cu ocazia diferitelor eveniment. 
Anul acesta asociația împlinește 
40 de ani de existenţă, iar cu 
această ocazie serbăm momen-
tul printr-o întâlnire a asocia-
ţiilor cu care avem acorduri de 
colaborare, care va avea loc la 
Berăria Soproni Ászok din Új-
kígyós, sâmbătă, 27 octombrie, 
cu începere de la ora 18” – ne-a 
declarat preşedinta asociaţiei, 
Szabó Miklósné.            

            Delia
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Palatul 
Cultural, clădire 
reprezentativă a 
municipiului Arad

Inaugurarea festivă a avut loc la 25 octombrie 1913. Cu acest prilej a fost invitată și Fi-
larmonica orașului Arad pentru un concert simfonic festiv în sala mare a palatului, concert 
care a cuprins piese de Schubert, Goldmarck, Bizet și Beethoven. În perioada ce a urmat, 
publicul arădean s-a întâlnit în sala de concerte cu numeroase personalitați muzicale din 
țară și străinătate.

A fost ales locul unde să fie construit Palatul Cultural, loc unde edificiul se află și astăzi 
și, după aprobarea definitivă a proiectului, au început pregătirile pentru începerea lucră-
rilor de construcție. Din păcate însă, din lipsă de fonduri, lucrările au stagnat până în anul 
1910. În toamna anului 1912, atunci când construcția palatului era pe terminate, o parte 
din colecțiile muzeului au fost mutate în noile încăperi ale clădirii.

Urcând scările monumentale ale edificiului, vizitatorul intră într-un frumos hol lucrat în 
marmură de Moneasa, de unde are acces în magnifica sală de concerte. În părțile laterale 
ale holului, se află două scări așezate simetric, pe care se poate ajunge la cele trei balcoane 
ale sălii de concerte, câte unul pe părțile laterale, cel de al treilea fiind amplasat pe latura 
mai mică a sălii, în partea opusă a scenei.

După cum afirma Bujor Buda, fondator al Asociației Pro Urme din Arad, clădirea a fost ridi-
cată între anii 1911–1913, iar vizitatorii străini (implicit şi cei din comunitatea românească 
din Ungaria) sau autohtoni rămân impresionați atunci când se opresc în fața impozantului 
monument arhitectonic.

Clădirea etalează o diversitate de stiluri. Fațada realizată în stil neoclasic este ornamen-
tată cu un fronton sprijinit de masive coloane în stil corintic, deasupra căruia străjuiește 
un turn masiv. Aripile laterale sunt dominate de elemente ale stilului Renașterii italiene, 
iar în partea dinspre parc arhitectul s-a inspirat din elementele castelului de la Hunedoara, 
clădire de inspirație gotică.

Făcând o incursiune în istoricul Palatului Cultural, pot fi amintite câteva date interesante, 
începând cu construirea edificiului, care a fost inițiată încă din anul 1901 de către Societatea 
Culturală „Kölcsey” din Arad pentru a avea o clădire care să adăpostească muzeul local, bibli-
oteca orașului și o sală de concerte, tot atunci preconizându-se și înființarea unei galerii de 
artă. Pentru realizarea clădirii s-a organizat un concurs ce a stârnit un interes foarte mare, 
dovadă că între participanți s-au numărat arhitecți din Paris, Berlin și Budapesta.
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Armonia florilor,
Zita Győri


