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Polul Nord magnetic
se deplaseaz[ tot mai
mult spre Rusia

Tradi\ii
de
Cr[ciun
;i Anul
Nou

Recent, oamenii de ;tiinţă au observat fluctuaţii importante în viteza
de deplasare a polului nord magnetic,
informează CNN.Deplasarea polului
nord magnetic dinspre Arhipelagul Arctic Canadian spre Rusia se întâmplă
încă din 1831, scrie Mediafax. În ultimii ani, cercetătorii au observat că polul nord magnetic se deplasează spre
Rusia cu o viteză foarte mare, peste 50
de kilometri pe an. Aceast[ schimbare
i-a obligat pe speciali;ti să modifice
Modelul Magnetic Mondial utilizat de
sistemele de navigaţie, mai în faţă cu
un an. De la descoperirea sa în 1831,
polul nord magnetic a călătorit peste
2000 de kilometri. Câmpul magnetic
al Pământului î;i schimbă polaritatea
o dată la câteva sute de ani, când polul
nord magnetic ajunge la polul sud geografic. Ultima inversare a polilor a fost
finalizată în 22.000 de ani ;i a avut loc
acum 777.000 de ani. De;i unii cercetători consideră că o inversare a polilor
magnetici s-ar putea petrece ;i într-o
viaţă de om, studiile nu susţin această
teorie.
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Matematicianul s[tm[rean Sorin Grad,
cercet[tor ;tiin\ific la Viena
Sorin – Mihai Grad se dovedeşte a fi un bun matematician de pe vremea în care era
licean. O spune chiar rezultatul unui concurs la care a găsit
rezolvarea, concurs organizat
în iunie 1996 de cotidianul Informaţia Zilei. An electoral,
concurs cu o temă pe măsură<
“Citeşti, gândeşti şi câştigi”.
„Îmi amintesc de concursul
acela pentru că trebuia să fac
un calcul matematic şi să găsesc numărul exact de consilieri pe care urma să îi aibă fiecare partid politic la Satu Mare
după alegerile locale. Aveam
17 ani atunci. Am socotit câţi
erau maghiarii, cam 40%, şi
empiric pur şi simplu am calculat câţi social democraţi,
ţărănişti şi alţi membri din alte
partide intră în consiliu după
alegerile locale din 1996. Am
pus pe numele fiecărui membru al familiei câte un răspuns
şi am câştigat 800.000 de lei,
cum erau banii atunci. Eu
aveam parte de o excursie în
Grecia, premiu pentru rezultatul de la olimpiada naţională
de matematică, şi l-am dus cu
acest prilej şi pe fratele meu
mai mic în excursie”.

PAGINA 6

Familia Grad a ap[rut cu poz[ pe prima pagin[ `n cotidianul Informa\ia Zilei din 12 iunie 1996

Personalit[\i `n Monografia
ora;ului Satu Mare din 1908

Madonna are un iubit
mult mai t]n[r dec]t ea
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Pictura „Maternitate”
de Tonitza, v]ndut[
cu 175.000 euro
la licita\ia de iarn[
Licitaţia de artă românească organizat[ marţi, 17 decembrie, de casa Artmark este declarată de organizatori
”cea mai bună licitaţie de artă românească de până azi”, cumulând un total
al adjudecărilor de aproximativ 1,762
milioane de euro. Marți, 17 decembrie,
s-a petrecut în București, la casa de licitații Artmark, cea mai bună licitație
de artă românească de până azi, cumulând un total al adjudecărilor de aproximativ 1,762 milioane de euro și o rată
de adjudecare de cca. 85%. ~n comunicatul trimis pe adresa redac\iei, organizatorii spun c[ licitația a conținut în
proporție copleșitor majoritară «numele grele» ale artei clasice românești
și doar câteva lucrări de artă contemporană. Astfel, preferatul noilor generații de colecționari se dovedește a fi
pictorul național Nicolae Grigorescu,
ale cărui 5 picturi în licitație au strâns
417.500 de euro. O pictură din celebra
colecție Ionescu-Quintus, reprezentând-o pe sora artistului, intitulată „Cusătoreasă”, a fost adjudecată pentru suma de 110.000 de euro.
Cu toate acestea, topul adjudecărilor din 17 decembrie este condus nu
de Grigorescu, ci de preferatul publicului, Nicolae Tonitza, pictura sa „Maternitate” fiind adjudecată pentru
175.000 de euro, în ciuda estimării sale
conservative de 60.000-90.000 de euro.

2 Informa\ia de Duminic[/22 decembrie 2019

ISTORIE

Cseresnyés Sámuel< S-a născut în 1785. A fost directorul Gimnaziului reformat din Satu Mare
între 1817-1855. A scris mai multe manuale pentru clasele de oratorie și de poezie, care au rămas
în formă de manuscris. Biblioteca lui de 500 volume a fost donată bibliotecii Gimnaziului reformat
(c[r\ile sale sunt baza colecției de carte veche din Biblioteca Județeană Satu Mare – n. red.)

Personalit[\i din Satu Mare `n
Monografia Borovsky din 1908
Printre acestea se num[r[ Dr. Felician Bran ;i Augustin Feren\iu
~n “Informa\ia de Duminic[“,
edi\ia din 8 decembrie am prezentat prima parte din capitolul
“Literatură, științe, arte”, scris de
Ferenczy Janos inclus `n “Monografia ora;ului Satu Mare” coordonat[ de dr. Borovsky Samu.
Biografia sa este prezentat[ `n pagina 7. Continu[m cu datele biografice ale scriitorilor, oamenilor
de ;tiin\[, artiștilor ;i altor personalit[\i care au jucat un rol `n
via\a public[ a ora;ului.

Biki Károly

Preot-protopop reformat de Satu
Mare, născut în 1846. A devenit preot de
Satu Mare în 1900. Dintre operele lui individuale, la Satu Mare i-a apărut cartea
„Imakönyv” (Carte de rugăciuni) și
„Konfirmáczió” (Confirmarea). (n. tr. Maghiarii din Satu Mare vorbesc și azi
despre Piața George Boitor, ca Piața Biki,
care a fost denumit[ după el.)

Binder András

Doctor, profesor de teologie. Născut
la Satu Mare în 1846. În 1874 a fost numit
director-duhovnic la institutul de preoți
din Satu Mare și profesor de teologie. În
1887 a devenit membru asistent al Sfântului Scaun. În 1893 a devenit șambelan
papal, iar în 1899 canonic titular, în 1908
canonic plin. Opere< “Jézus Szt. Gyermeksége” (Copilăria sfântă a lui Isus),
1880> “Nyilvános Ájtatosságok Kézikönyve” (Manualul Rugăciunilor în Public),
1890.

Biró László

Episcop romano-cat. Născut în 6 ian.
1806, decedat în 1872. A contribuit mult
la dezvoltarea instituțiilor catolice cu
multe aspecte sociale.

Bodnár Gáspár

Preot rom. cat., născut în 1861. A
avut mai multe funcții în biserică și în
școlile catolice. A fost unul dintre fondatorii ziarului „Szatmár és Vidéke” (Sătmarul şi împrejurimile), iar mai târziu a
participat și la înființarea ziarului „Heti
Szemle” (Curier săptămânal). A fost un
autor agreat de mai multe publicații literare. A redactat revista de pedagogie „Iskola” (Școala), apoi revista „Téli Esték”
(Seri de iarnă), este redactorul revistei
„Magyar Földművelő” (Agricultorul maghiar), dar a redactat și revista „Kath.
Család” (Familia catolică). Lucrările lui
publicate sunt atât de multe, încât acest
cadru este insuficient pentru prezentarea
acestora.
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în alte teatre.

Bodnár György

Csomay Imre jr.

Inspector școlar regal al comitatului
Sătmar. A scris pentru prezenta monografie capitolul cu învățământul public.

S-a născut la Satu Mare în 1879. În
1903 a preluat funcția de redactor responsabil al ziarului „Szatmári Friss Újság”, dar a demisionat pentru continuarea
studiilor. Colaborează la mai multe ziare,
scrie și foiletoane umoristice.

Bogdány Mihály
Cetățean de Satu Mare. A descris în
versuri și a tipărit foametea din 1817 cu
următorul titlu< “Érzékeny rajzolatok a
Szatmár vidékén uralkodott 1817. esztendei szörnyű éhségről”. (Imagini impresionante despre foametea îngrozitoare
instalată în 1817 în ținutul Sătmarului).
Carei, 1818.

Deák Kálmán

A redactat între anii 1861–1862 revista „Szatmári Értesitő” (Curier sătmărean), și revista „Tárogató” (Taragotul),
apoi alte reviste la Nyiregyháza.

Poet, născut în anul 1860 la Satu Mare și decedat în 1901. Și-a câștigat existența din diferite munci administrative.
A publicat des poezii în ziarele locale. În
1885 și-a publicat volumul “Költemények” (Poezii), iar în 1902 i-a fost publicat volumul postum “Deák Kálmán költeményei” (Poezii de Deák Kálmán).
Dankó Pista a compus muzică pe mai
multe poezii de-ale sale.

Böszörményi Károly

Décsi István

Börkey Imre

Primar între anii 1872-1894. În timpul mandatului său s-a construit noua
primărie, teatrul, podul de fier, herghelia,
cazărmile și primul district al iluminanului electric.

Dr. Bran Felician
Născut la Satu Mare în 1864. Preot
greco-catolic, doctor în teologie, consilier
la Sf. Scaun. A avut și alte funcții în biserică. A scris niște studii de drept ecleziastic și de istorie în revistele „Hittudományi folyóirat” (Revista de teologie) și
„Religio-Vallás” (Religie) din Budapesta,
precum și în „Foaia bisericească” și „Unirea” din Blaj, la fel și în „Preotul Român”
din Gherla. Opera lui individuală< „De
ieiunio ecclesiastico in genere, deque ieuniis Ecclesiae Orientalis in specie” scrisă
în limba latină, apărută la Oradea în
1889.

Buza Sándor
Teolog, profesor de teologie, s-a născut în 1848. A fost hirotonit în 1873. A
fost profesor la Institutul Teologic din
Satu Mare, apoi director adjunct și viceinspector școlar catolic. În 1899 a devenit avocatul săracilor. La Satu Mare a
redactat ziarul „Heti Szemle”. Opere< “A
reménység könyve. Marschal V. után
ford”. (Cartea speranței, trad. după Marschal V.), 1872> “A keresztény család theologiája. Ford. németből” (Teologia familiei creștine, trad. din germ.), 1873> “Legfontosabb illemszabályok, különösen
papjelöltek számára, Schönfeld után
ford”. (Cele mai importante reguli de
conduită, mai ales pentru viitorii preoți,
trad. după Schönfeld), 1873> “Az élet titkai” (Tainele vieții), 1876> “A vén lantos”
(Bătrânul cântăreț de liră, poem, semnat
ca Beregi Buza Sándor), 1883> “A megváltó” (Mântuitorul), 1885.

Csapó István
Preot reformat de Satu Mare între
1742-1749. Cartea lui tipărită în limba
latină< “Oratio valedictoria epidictico panegryca de veniae Moysis exoratione a
Jetroah socero suo Exod”, Berna, 1740.

Dr. Cengeri János Ferenc
S-a născut la Satu Mare în 1856. În
prezent (n. red. 1908) profesor ordinar
de filologie clasică la Universitatea din
Cluj. Este membru corespondent al Academiei Maghiare, membru în conducerea mai multor asociații culturale de rang
înalt. Opere< “Catullus versei” (Poezii de
Catullus), 1880> “Tibullus elégiái” (Elegii
de Tibullus), 1886> “Cicero< a kötelességekről” (Cicero< Despe îndatoriri), 1885.
El a editat pentru uz școlar operele Iliada,

A fost adus la Satu Mare din Debrecen în 1690 la gimnaziul reformat, apoi
a devenit preotul personal al principelui
Transilvaniei Gabriel Bethlen.

Felician Bran, (1885?) Arhivele Na\ionale Satu Mare, fond Petru Bran
Odisea de Homer, Antigona de Sophocles. A scris o istorie a literaturii antice
romane etc.

Cseresnyés Sámuel
S-a născut în 1785. A fost directorul
Gimnaziului reformat din Satu Mare între 1817-1855. A scris mai multe manuale pentru clasele de oratorie și de poezie,
care au rămas în formă de manuscris.
Biblioteca lui de 500 volume a fost donată
bibliotecii Gimnaziului reformat (c[r\ile
sale sunt baza colecției de carte veche
din Biblioteca Județeană Satu Mare – n.
red.)

Cholnoky Imre jr.
Născut în 1851, din 1894 a funcționat
la Satu Mare ca notar public regal. A scris
atât cărți de specialitate, cât și literare.
Opere< “Anyagi magánjog kézikönyve”
(Manual de drept privat), 1886> “Hagyatéki eljárás gyakorlati tervezete” (Poiect
practic pentru procesul de succesiune),
1890> “Gondolatok” (Gânduri, poezii),
1895> “A halálbüntetés végrehajtása és a
lelkiállapot” (Executarea pedepsei cu
moartea și starea sufletească), 1900. A
publicat articole de fond în ziarele locale,
multe cu pseudonimul „Rusticus”.

Csomay Győző

Demjén Márton

Preot reformat, s-a născut la Satu Mare în 1857. Din 1893 este preot la Veszprém, a colaborat la revistele reformate.

Dier Lajos

Preot romano-catolic, s-a născut în
1827, a decedat în 1903. Din 1868 a predat matematica și limba germană la Gimnaziul regal catolic din Satu Mare. A publicat lucrări științifice pe baza propriilor
experiențe din domeniul hidroscopiei și
geologiei. A prezis timpul și locul a mai
multur cutremure. I-a rămas în manuscris cartea “Die Gesetze der Elektordinamik systhematisch dargestellt” (Legile
electrodinamicii prezentate sistematic).
În această lucrare el a prezis posibilitatea
telegrafului prin copiere.

Dobos Mihály

Dobos (Tofeus) Mihály a fost adus la
Satu Mare ca preot reformat. În 1663 sa mutat în Ardeal și a fost preot la curtea
principelui Apafi Mihály. În 1679 a devenit episcop reformat de Ardeal. A decedat în 1684.

Dunay Sándor

Este directorul școlii superioare de
comerț din Satu Mare. A publicat materiale cu conținut pedagogic, social și de
comerț în ziarele locale.

Éder Pál

Ziarist, s-a născut în 1883 la Satu Mare. Este un stenograf excelent. În prezent
profesor de stenografie la școala comercială din Satu Mare. A fost redactor responsabil al ziarului politic „Szatmár-Németi”. Opere< “A gyorsírászat praxisa
“(Practica stenografiei), 1899> “Kölcsey
Ferencz működésének hatása Szatmár
vármegyére” (Activitatea lui Kölcsey Ferenc `n comitatul Sătmar), 1901.

Arhivar, s-a născut la Satu Mare în
1861. În 1878 a plecat la Budapesta. A
publicat proză, poezie și desene în revistele din Budapesta și din provincie. A
scris și piese de teatru. Cu piesa lui “Jegyes egy órára” (Logodit pentru o oră)
s-a deschis noul teatru din Satu Mare în
data de 16 martie 1889. Piesele lui au
fost jucate atât la Budapesta cât și în mai
multe orașe din provincie.

Csomay Imre

Erkel Lajos

Avocat, născut în anul 1849. Membru
al baroului Satu Mare, de 27 de ani membru în consiliul orășenesc. Face politică.
Este președintele organizației locale al
Partidului de independență şi 1848. El a
inițiat înființarea Societății Széchenyi. A
redactat ziarul „Szatmár” și a publicat și
în alte ziare locale. În 1898 a publicat un
pamflet despre jurământul parlamentarilor. Piesa de teatru scrisă de el cu titlul
“Hunczutka” (Șmechera) a fost montată
pe scena teatrului din Satu Mare, dar și

Preot romano-catolic, născut în 1871.
În 1896 vine la Satu Mare și este timp de
6 ani capelan. A scris poezii care au fost
publicate în „Heti Szemle”. Volumul său
individual< “Elemi szertartástan” (Manual elementar de liturghie) a apărut în
1903 la Satu Mare și este folosit în multe
școli elementare.

Ember Pál

Preot reformat la Satu Mare din anul
1701. După ce curuții au încendiat orașul

în 1703, el s-a refugiat cu colegul său
Kincses István și cu enoriașii la Viile Satu
Mare și au înființat comuna Viile Satu
Mare. Scrierile lui au fost distruse în acele
timpuri de război. A murit în 1710 ca
preot la Liszka (Ungaria).

Erdélyi Imre
Profesor de gimnastică, s-a născut în
1854. În prezent este profesor de gimnastică la Gimnaziul regal romano-catolic din Satu Mare. A publicat mai multe
articole de specialitate în ziarele din Satu
Mare și în reviste pedagogice. În 1883 ia apărut manualul “Szatmár vármegye
Földrajza” (Georgafia comitatului Sătmar) care a fost publicată în cinci ediții.

Erdélyi István
Inginer șef al orașului, născut în
1852. A publicat multe articole de specialitate în ziarele „Szamos” și „Szatmár
és Vidéke”. El a publicat un serial lung în
ziarul „Szamos” despre canalizarea orașului, iar canalizarea și sistemul de conducte de apă s-au realizat după proiectele
lui. Pentru prezenta monografie, el a scris
capitolul privind ci;melele publice din
oraș.

Dr. Erdős József
Profesor de teologie reformat[ născut
la Satu Mare în 1856. După mai mulți
ani de preoție în diferite părți, din 1888
este profesor la Academia teologică reformat[ din Debrecen. A publicat multe
articole teologice, istorice și filologice în
diferite reviste. Opere individuale (selecție)< “Zwingli Ulrik élete és reformátori működése” (Viața lui Ulrich Zwingli
și activitatea sa de reformator), 1884> “A
heidelbergi káté fordítása, bevezetéssel”
(Traducerea Catechismului de Heidelberg cu introducere), 1884> “A vallásbölcsészet főbb problémái és a Biblia” (Problemele principale ale filosofiei religioase
și Biblia), 1889> “A zsidókhoz írt levél
kritikai és bibliai theologiai elemzése”
(Analiza critică și biblico-telogică a Epistolei către evrei), 1894> “Jézus élete és tanítása” (Viața și învățătura lui Isus), 1903.
Etc.

Erdőssy Vilmos
Născut la Satu Mare în 1870. A fost
militar, iar după un serviciu activ de 14
ani a părăsit armata și acum este funcționar de asigurări. A publicat mai multe
nuvele și alte materiale în ziarele din capitală. O piesă de teatru scrisă de el a fost
prezentată la Satu Mare, o altă piesă la
teatrul din Miskolc. Din 1908 este redactor responsabil la ziarului „Szatmár és
Vidéke”.

Eszéki István
Preot reformat, a studiat în 1665-66
la Utrecht. După întoarcere a devenit
preot în Ardeal, la Odorheiul Secuiesc.
A fost numit administrator al școlii din
Odorhei de către Bethlen János, fondatorul acestei școli. Opere. “Disputatio
theologico philologica determinens quae
et quanta sit authoritas Sacrae Scripturae
in vesionibus vulgaribus”, Utrajecti, 1665>
“Prima veritas defensa. Trajecti a Rhenum”, 1666> “Necessaria responsio contra
reformat. Amstelodami”, 1666> “Halotti
Magyar Oratio Groff Rhedei Ferencz
Urunknak utolsó érdemlett tisztessége
megadásának okáért” (Orațiune maghiară de doliu ocazionată de ultima cinstire
a domnului nostru Contele Rhedei Ferencz), 1668> “Diarium Theologicum. Sive Universa Theologia”, Claudiopoli,
1675. Etc.
Continuare `n pagina 7
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În Satu Mare la fel şi în alte zone folclorice din ţară odat[ cu intrarea `n Postul Crăciunului, copiii
îşi caută colegi pentru “umblatul cu colinda”. Îşi pregătesc din timp traistele în care vor aduna darurile
(colaci, covrigi, poame, bani) primite de la gospodarii pe care îi vor bucura cu prezenţa şi colindele lor.
Îşi aleg chiar şi casele pe care le vor cerceta, deşi ştiu că vor găsi toate porţile deschise, aşa încât vor
putea intra oriunde.

TRADI}II

Tradi\ii de Cr[ciun ;i de Anul Nou
Tradi\ie
;i actualitate
la colindat

Dinspre Satu Mare, drumul duce spre
localităţile Ardud, Beltiug, Răteşti (renumite pentru pivniţele lor, deshise larg
de sărbători) şi mai departe în câmpia
Supurului. În aceste aşezări, oamenii
convieţuiesc în pace, indiferent de etnie,
această armonie adăugând un plus atmosferei de sărbătoare. Hristos Se naşte
pentru toată lumea, indiferent de limbă.
Toţi colindă şi se bucură împreună.
Colindătorii sunt aşteptaţi cu grâu
pe masă, alimente şi băutură.

Crăciunul este praznicul familiei, al bucuriei şi al păcii. An de
an îl aşteptăm cu o emoţie sfântă,
pregătindu-ne atât trupeşte, cât
şi sufleteşte, prin post, rugăciune
şi fapte bune, pentru primirea
Pruncului Iisus, Care Se naşte în
peştera de la periferia Betleemului. Ne străduim să devenim mai
buni, să ne împodobim sufletele
cu cele mai alese virtuţi.
Totodată, se cuvine să ne aducem
aminte de tradiţionalele, frumoasele şi
înălţătoarele noastre colinde, care au însoţit existenţa zbuciumată a poporului
nostru de-a lungul veacurilor şi care ne
inundă întreaga fiinţă de bucurie şi de
linişte.
În Sătmar, ca şi în celelalte zone folclorice din ţară, de îndată ce se lasă iarna
şi începe Postul Crăciunului, copiii îşi
caută colegi pentru “umblatul cu colinda
la Crăciun”. Se organizează în cete şi se
alege o “căpetenie”, după care este vremea
învăţării sau deprinderii colindelor, fiecare grup păstrând cu străşnicie secretul
repertoriului său. Îşi pregătesc din timp
traistele în care vor aduna darurile (colaci, covrigi, poame, bani) primite de la
gospodarii pe care îi vor bucura cu prezenţa şi colindele lor. Îşi aleg chiar şi casele pe care le vor cerceta, deşi ştiu că
vor găsi toate porţile deschise, aşa încât
vor putea intra oriunde şi vor putea cânta
la orice fereastră, fiind primiţi cu dragoste, ca unii care umblă din casă în casă
cu numele Domnului pe buze, risipind
tristeţea şi aducând vestea cea minunată
a naşterii Domnului în peştera săracă
din Betleem, precum şi bucuria, fericirea
şi speranţa într-un viitor mai luminat.
Cu toate acestea ei cer permisiunea gazdelor de-a colinda< “Onoraţi, gazde de
casă…/dacă
dumneavoastră
binevoiţi/colinda noastră s-o primiţi…
/Primiţi colinda ori nu?”Sau< “Slobozîne, gazdă-n casă,/C-afară plouă de varsă,/Dacă, gazdă, nu ne crezi,/Ieşi afară
şi ne vezi…”

Plugu;orul ;i
sorcova, tradi\ii
de pe vremea
dacilor
Dintre toate serile de peste an, una
dintre cele mai plăcute pentru poporul
român este seara Sfântului Vasile sau a
Anului Nou, scria Simion Florea Marian
(„Sărbătorile la români”).
Cei mai mulţi îşi petrec noaptea în
compania familiei şi a cunoscuţilor,
transformând-o într-un motiv de petrecere şi de voie bună. Fetele tinere aşteaptă
cu nerăbdare această noapte, sperând că
în timpul somnului îşi vor visa ursitul
sau viitorul soţ. În ziua de Anul Nou fiecare om are mare grijă în tot ceea ce întreprinde, să nu se certe cu nimeni, să
nu facă fapte rele, să nu-şi atragă ura nimănui, deoarece aşa cum se comportă
în această primă zi, aşa îi va merge tot
anul. Însă, pe lângă aceste superstiţii
transmise de-a lungul anilor, locuitorii
judeţului nostru au păstrat cu sfinţenie
şi alte obiceiuri, care oglindesc credinţa,
traiul, bucuriile şi aspiraţiile lor.

Valea Someşului

Colind[tori din C[line;ti la Informa\ia Zilei ;i ITV
Oraşele (Satu Mare, Carei, Tăşnad,
Negreşti-Oaş ş.a.), comunele şi satele
îmbracă straie de mare sărbătoare. În
oraşe, răsună pe străzi dulcele glas al colindelor prin difuzoarele amplasate din
loc în loc, creând o atmosferă unică. La
sate, uliţele sunt străbătute de locuitori,
care duc vestea naşterii Domnului dintro gospodărie în alta.
Obiceiuri străvechi, păstrate cu
străşnicie de evlavia populară, colindatul
şi uratul se fac în seara din Ajunul Crăciunului, dar şi în noaptea Crăciunului,
o noapte de vis, încărcată de o bogată
semnificaţie, când oamenii, tineri şi bătrâni, “cu mic, cu mare”, îndătinează a
umbla pe la case şi a colinda.

Ţara Oaşului
Toate satele Ţării Oaşului răsună de
glasurile cristaline ale copiilor, dar şi de
vocile mature ale bărbaţilor şi femeilor,
care împărtăşesc bucuria Crăciunului
întregii făpturi până în zorii zilei următoare. Repertoriul de colinde este bogat
şi variază de la o localitate la alta< Negreşti-Oaş, Bixad, Certeze, Turţ, Călineşti-Oaş, Târşolţ, Vama, Batarci ş.a. Este
o atmosferă înălţătoare, de basm. Hristos

Pluguşorul
Pluguşorul este una dintre cele mai
frumoase şi mai vechi datini româneşti
din seara Anului Nou, menţinută şi în
judeţul Satu Mare. Cete de băieţi şi fete,
care de abia aşteptară sosirea acestei seri,
încep a umbla pe la case, cântând, urând,
pocnind din bice şi strigând de răsună
satul. La fiecare casă e lumina aprinsă.
Gospodarii cred că, dacă nu-i vor primi
în casă pe aceşti urători, nu le va merge
deloc bine în noul an. Înarmaţi cu buhai,
bice, tobe, harapnice, clopoţei, uneori
chiar şi un plug în miniatură şi traiste
pentru încasarea câştigului, tinerii încep
a cânta, a pocni din bice şi a ura din casă
în casă<
“Mâne anul se-noieşte,
Pluguşorul se porneşte
Şi începe-a colinda
Pe la case a ura
Mânaţi măi!…
Pluguşor cu şase boi
Înjugaţi tot câte doi
Pluguşor frumos gătit
S-aduci anul fericit
Mânaţi măi!…
Anul nou cel care vine
Să vă dea tot ce doriţi,
Sănătate, numai bine
Să fiţi mereu fericiţi.

Se naşte!
Odată ce noaptea coboară, apar în
scenă cetele de feciori. La intrarea în casă, ceata obişnuieşte să dea bineţe în chip
adecvat< “Bună seara lui Ajun” sau “Bună
ziua lui Crăciun”. Flăcăii zăbovesc prin
casele gospodarilor, după cum îi ţin inima, bucatele şi băutura gazdelor, ori
ochii îmbietori ai codanelor. La plecare,
fac urări de bine şi sănătate gazdelor în
anul care vine şi belşug în toate, solicitând totodată şi darul< “Să fii, gazdă, sănătoasă/Să plăteşti colinda noastră”. La
rândul lor, bătrânii încep seara colindul,
sfârşindu-l odată cu miezul nopţii.

|ara Codrului
Tradiţia se păstrează şi pe aceste meleaguri, deşi multă lume s-a mutat la
oraş. Localităţi ca< Poiana Codrului, Măriuş, Iegherişte, Crucişor, Bârsău, Sâi,
Soconzel, Solduba, Homoroade, Chilia
ş.a. freamătă de bucurie. Colindă copiii,
tinerii, părinţii, bunicii, iar bucuria inundă sufletul fiecăruia. În ziua de Ajun,
la ora 12.00, la amiază, se aud clopotele
bisericii, în toată splendoarea lor, atrăgând atenţia întregii comunităţi că a sosit
vremea colindului. Copiii, gata pregătiţi,

Mânaţi măi!…”
După fiecare strofă se repetă refrenul<
“Mânaţi măi! Trageţi măi, mânaţi măi şi
uraţi flăcăi!”
Copiii cântă şi ei<
“Aho, aho, copii şi fraţi,
Staţi puţin şi nu mânaţi
Lângă boi v-alăturaţi
Şi cuvântul mi-ascultaţi<
Mâine anul se-noieşte
Pluguşorul se porneşte
Şi-ncepem a colinda
Pe la case a ura.
Iarna-i grea, omătul mare
Semne bune anul are,
Semne bune de belşug
Pentru brazda de sub plug.
Ţara noastră mult iubită
Fie-n veci blagoslovită<
Tot cu grâie până-n brâie
Şi oveze cât de dese,
Cu secări până-n subsori
Şi porumbul până-n grindă.
Gazda care e urată,
Fie binecuvântată<
Cu ani mulţi şi sănătate,
Bucurie, spor la toate,
Dă-i Domnului, Doamne!”
În zonele de câmpie, poezia obiceiurilor de iarnă cuprinde şi oglindeşte idei
care se împletesc minunat cu muncile

organizaţi în cete, îşi încep repertoriul,
umblând din casă în casă. De gât au atârnate trăistuţe, în care adună darurile primite în urma strădaniilor depuse< mere,
nuci, colăcei, ciocolată, bomboane, bani.
Peste tot sunt primiţi cu inima deschisă.
Se aud din nou clopotele, care cheamă întreaga suflare la Vecernie. Copiii
încheie şi se îndreaptă cu paşi repezi spre
biserică. După terminarea slujbei de la
Biserică începe colindatul< feciorii merg
pe la fete, cei căsătoriţi, în perechi, se
colindă între ei, vecinii merg de la unul
la altul, gospodinele încarcă mesele cu
tot ce au mai bun, pentru ca toţi care le
trec pragul să vadă belşugul care stăpâneşte în casa lor. Prima casă colindată
este cea a preotului, după care fiecare îşi
urmează traseul propus.

Zona Carei - Tăşnad
Datinile de Crăciun s-au menţinut
şi la “oamenii pământului”, care locuiesc
în zonele de câmpie ale judeţului.
Oraşele Carei şi Tăşnad, comunele şi satele din jurul acestora< Foieni, Urziceni,
Sanislău, Tiream, Santău, Căuaş, Cehal,
Hodod ş.a., creează un piesaj calm, domol, plat, învăluit în mantia albă a iernii.

agricole şi în special cu cele esenţiale
pentru cultivarea grâului, de la semănat
şi până la coacerea sa.
O urare foarte frumoasă se întâlneşte
în unele părţi din zona Codrului. Copiii
cei mici, cu trăistuţe atârnate de gât şi
clopoţei în mâini, cutreieră satul, marcând, prin versurile lor cântate pe la casele gospodarilor, trecerea de la sărbătorile Crăciunului la cele ale Anului Nou<
“Voie bună, dacilor!
Şi vouă, conacilor!
S-a născut Iisus Hristos
Nume de folos
S-a născut într-o poiată
Într-o poiată a Iudeii
Unde cântă îngerii
Îngerii frumos cântau
Nouă gazda ce ne-a da…
Joacă nănaş mare
C-or veni chişlegile
S-or mărita fetele
Şi-or veni chişlegi cu flori
Şi s-o însura feciori.
Câte paie pe casă
Atâtea băncuţe pe masă.
Câţi urători
Atâţia peţitori…
La anu’ şi la mulţi ani!”
Sfârşind de cântat, ceata se adună
lângă uşă, aşteptând cu nerăbdare darurile gazdelor, care constau în< colaci, nuci,

Tradiţiile sunt vii atât în satele de pe
mal stâng Someş< Păuleşti, Culciu Mic
şi Mare, Cărăşeu, Lipău, Valea Vinului,
Roşiori, Pomi, cât şi în cele de pe malul
drept al Someşului< Odoreu, Băbăşeşti,
Medieşu Aurit, Potău, Apa ş.a., dar şi în
municipiul Satu Mare, străbătut de acest
râu. După ce se clopoteşte la ora 12.00,
copiii cu trăistuţele îşi încep colinda, întorcându-se acasă încărcaţi cu daruri.
Între timp, mai ales în satele de pe malul
drept al Someşului, curatorii bisericii,
însoţiţi de un grup de tineri, fiecare costumat în mod felurit, merg din casă în
casă, pentru “Colinda Bisericii”. Banii
adunaţi sunt destinaţi nevoilor bisericeşti. Fiecare familie dă după puterea sa.
Tinerii care îi însoţesc pe curatori merg
cu “Steaua” şi interpretează în fiecare casă ori curte în care intră frumoasa piesă
de Crăciun, “Irozii”, numită şi “Viflaimul”. Din grup fac parte tinerii recunoscuţi a fi cei mai deştepţi din comunitate,
pentru a fi în stare să înveţe pe de rost
rolurile pe care le vor interpreta. Pregătirile încep o dată cu intrarea Postului
Crăciunului şi se fac nenumărate repetiţii. Toţi sunt îmbrăcaţi ca la carte, în
funcţie de roluri. Personajele scenetei
sunt următoarele: îngerul, Irod, preotul,
soldatul, păstorul şi cei trei crai de la Răsărit< Baltazar, Gaşpar, Melchior.
Sătmarul, alături de alte zone etnografice din ţară, a păstrat cu sfinţenie
tradiţia colindului. Fiecare om ştie măcar
o strofă dintr-o colindă, pe care o cântă
cu mare plăcere atunci când îşi vizitează
rudele sau prietenii. Crăciunul este un
praznic al armoniei şi înţelegerii, când<
“Cerul şi pământul/În cântări răsună/Îngeri şi oameni/Cântă împreună</Hristos
Se naşte,/Domnul coboară/Îngerii cântă,
magii Îl adoră/Păstori aleargă, ieslea onconjoară/Mari minuni se întâmplară…

mere, bani ş.a. După aceea, pleacă fără
întârziere la altă casă, umblând aşa până
spre miezul nopţii.

Sorcova
Copiii, în dimineaţa zilei de Sfântul
Vasile sau de Anul Nou, luând în mâini
o crenguţă de măr sau păr (pe alocuri de
brad), împodobită cu hârtii colorate, beteală şi flori artificiale, umblă pe la casele
oamenilor ca să-i sorcovească, adică să
le ureze ani mulţi şi fericiţi. Obiceiul s-a
păstrat viu şi pe întreg cuprinsul judeţului nostru, ca de pildă în Ţara
Oaşului, pe valea Someşului şi în zona
Codrului, dar şi la câmpie. Iradiind inocenţă, sinceritate şi graţie, copiii cântă
următoarele cuvinte, lovind uşor cu
beţişorul (sorcova) pe cei din casă<
“Sorcova / Vesela, / Să trăiţi / Să înfloriţi / Ca un măr, / Ca un păr, / Ca un
fir / De trandafir> / Tare ca piatra, / Iute
ca săgeata> / Tare ca fierul, / Iute ca oţelul.
/ La anul / Şi la mulţi ani!”
Astfel umblă copiii cu sorcova de
cum se crapă de ziuă şi până către amiază,
intrând în toate casele în care sunt
primiţi. Darurile dobândite sunt< prăjituri, nuci, mere şi bani.
La mulţi şi binecuvântaţi ani!
Preot dr. Cristian Boloş
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Nașterea lui Hristos, Fiul
lui Dumnezeu – Prunc,
născut, crescut, iubit
și ocrotit de Mamă

cum ne învață Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni< „Iar când a venit plinirea
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său,
născut din femeie, născut sub Lege, ca pe
cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea”(Galateni 4,4-5).
Dreptmăritori creștini,
Dumnezeu-Tatăl a împlinit toate, conform planului voii Sale, arătându-Și iubirea
milostivă și paternă și purtarea de grijă față
de întreg neamul omenesc. Nu același răspuns l-a primit însă de la oameni. Locuitorii
cetății Betleemului, în vremea Nașterii
Mântuitorului au dat dovadă de lipsă de
omenie și de lipsa minimelor simțăminte
umane, lăsându-o pe Fecioara Maria, însărcinată, și pe bătrânul Iosif în drum, așa
cum subliniază atât de dureros și adevărat
colindul<
„Du-te, du-te și ne lasă,
Că n-ai loc la noi în casă.”

,,Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri> pentru
aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul
lui Dumnezeu se va chema.” (Luca 1,35)
Iubiți părinți, slujitori ai Sfintelor
Altare, Iubiți credincioși,
A sosit din nou Crăciunul, sărbătoarea
bucuriei, sărbătoarea familiei creștine, sărbătoarea copilăriei și a tuturor copiilor din
lume, căci Dumnezeu-Tatăl, iubitor de oameni fiind, a hotărât, acum mai bine de
2000 de ani, să trimită în lume pe Fiul Său
să Se nască „de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria” (Crezul Ortodox) pentru a
vindeca omenirea de singurătate și înstrăinare, de suferință și necredință, și a o salva
din întuneric și robia celui rău, arătânduSe de Crăciun Prunc dumnezeiesc, dar și
Mântuitor al neamului omenesc.
Citind cu evlavie, luare aminte și credință relatarea Sfântului Evanghelist Luca
despre Nașterea lui Hristos, constatăm cu
amărăciune și durere omenească cum Fecioara Maria, dimpreună cu dreptul și bătrânul Iosif, nu au găsit loc în Betleem, cetatea lui David, din a cărui seminție împărătească se trăgea Iisus după mamă. Cetatea
era prea ocupată pentru a găzdui o femeie
neînsemnată și anonimă, iar locuitorii nu
respectau deloc porunca iubirii dată de
Dumnezeu prin lege< „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din
tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din
toată puterea ta, iar pe aproapele tău ca pe
tine însuți” (Marcu 12, 30-31). Dacă ar fi
păzit această poruncă, ar fi găzduit o familie
aparent neînsemnată și anonimă, însă l-ar
fi primit în dar pe Fiul lui Dumnezeu, căci<
„Dumnezeu Se ascunde în spatele poruncilor Sale”, spune Sfântul Marcu Ascetul.
Locuitorii cetății lui David, ca și locuitorii
marilor aglomerări de astăzi, cetăți și orașe,
nu au avut și nu au timp de sensibilități și
sentimente umane și de rânduieli strămoșești, care i-ar fi obligat să găzduiască o femeie însărcinată, în mod prioritar, ci s-au
gândit mai degrabă la afacerile și profitul
pe care-l puteau face de la oaspeții mai bogați.
Dar Dumnezeu nu lasă nimic la întâmplare. Așa cum a ales o fecioară modestă,
smerită, curată și cu viață sfântă, al cărei
pântece l-a făcut „mai încăpător decât cerurile”, precum ne învață imnograful în
Axionul de la Liturghia Sfântului Vasile, tot
așa a transformat peștera din Betleem în
palat împărătesc. Hristos se naște departe
de lumea zgomotoasă și indiferentă din cetate, în interiorul pământului, în peștera
întunecată de la marginea Betleemului, luminată doar de sfințenia Fecioarei Maria și
dragostea ei de mamă, de prezența cetelor
de îngeri și încălzită de bunătatea bătrânului
și dreptului Iosif și de respirația blândelor
animale.
Evenimentul unic nu rămâne necunoscut. Dacă din Răsărit au plecat magii, cititori
în stele, spre cetatea Ierusalimului, iată că
Dumnezeu descoperă prin înger păstorilor
din imediata apropiere a locului nașterii că
S-a născut lumii Mântuitor, iar la nașterea
Lui, Cerul și pământul se întâlnesc, iar oștirile de îngeri cântă< „Slavă întru cei de sus
lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Păstorii curați cu inima, blânzi și smeriți sunt primii
care văd pe Fiul lui Dumnezeu Prunc, I se
închină și Îi aduc ofrandele muncii lor modeste, dar curate și cinstite.
Toate acestea a binevoit Dumnezeu Tatăl să se petreacă la „plinirea vremii”, așa

După Nașterea Pruncului Iisus, când
au sosit magii de la Răsărit la Ierusalim și
au intrat la Irod, întrebându-l< „Unde este
regele iudeilor, Cel ce S-a născut, căci am
văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne
închinăm Lui” (Matei 2,2), această veste
adusă de magi a căzut ca un trăznet peste
regele criminal, care își păstra coroana prin
teroare și uciderea presupușilor rivali și
opozanți, de la cei mai apropiați din familia
regală și până la generalii armatei și supușii
simpli. Evanghelistul Matei ne relatează că
s-a tulburat peste măsură și a pus la cale
planul ucigaș de a-L găsi pe Pruncul Iisus
pentru a-L ucide. După plecarea magilor a
trimis un corp de oaste la Betleem, cu porunca să fie uciși toți pruncii, de doi ani și
mai mici, cu gândul crud și criminal că Îl
va ucide și pe Iisus.
Dumnezeu, Cel ce cunoaște nu doar
faptele oamenilor, după ce acestea au fost
săvârșite, ci și gândurile și intențiile lor, cunoscând planul lui Irod, a intervenit prin
înger, spunându-i în vis bătrânului și dreptului Iosif< „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ceți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.” (Matei 2, 13). Iar Iosif a
făcut precum îngerul Domnului i-a poruncit, pornind într-o călătorie lungă, grea și
periculoasă, însă cu credința și convingerea
că sunt însoțiți și ocrotiți de Dumnezeu.
Iubiți părinți duhovnicești,
Cinstite și binecuvântate familii creștine,
Încă de la facerea lumii și zidirea omului, Dumnezeu Creatorul, în atotînțelepciunea Lui, după ce a făcut prima pereche
de oameni, pe Adam și pe Eva, bărbat și femeie, ca celulă unică de perpetuare a vieții
pe pământ, le-a zis< „Creșteți și vă înmulțiți
și umpleți pământul și-l supuneți; și să stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul” (Facere 1, 28) și, în același timp,
le-a fixat statutul< bărbatul este cel care
muncește și asigură existența familiei< „În
sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea
ta, până ce te vei întoarce în pământul din
care ești luat; căci pământ ești și în pământ
te vei întoarce.” Facere (3, 19), iar femeii,
menirea sfântă și nobilă de purtătoare și
născătoare a vieții< „…în dureri vei naște
copii>” (Facere 3, 16).
Vorbind despre rolul și menirea mamei,
Mântuitorul o așează în lumină și întregește
și înnobilează acest rol al femeii, subliniind
nu doar suferința ei, ci și bucuria când se
naște o nouă viață în lume< ,,Femeia, când
e să nască se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei; dar după ce a născut copilul, nu-și
mai aduce aminte de durere, pentru bucuria
că s-a născut om în lume.” (Ioan 16, 21).
Iată, deci, că la facerea lumii și zidirea
omului, Dumnezeu a hotărât ca Familia
(mama, tata și copiii) să fie raiul în care ne
trimite pe fiecare în lumea aceasta văzută,
să ne împlinim misiunea încredințată de
El pe pământ.
Există mai multe etape ale acestui rai<
Prima etapă, sau primul popas al nostru
în lume, când suntem chemați de Creator
din neființă la ființă, este pântecele mamei,
unde Dumnezeu a hotărât să se procreeze,
să se ocrotească și dezvolte viața fiecarei ființe umane, care este un miracol, la care
participă femeia (mama), bărbatul (tata) și
Dumnezeu, Izvorul și Dătătorul vieții.
A doua etapă, sau al doilea popas, în
existența noastră paradisiacă este pieptul
mamei cu brațele ocrotitoare sub formă de
tron, în care este crescut și legănat fiecare
copil, primind prin alăptarea la sân, odată
cu hrana, toate virtuțile mamei< legătura cu
Dumnezeu-Izvorul vieții, credința și iubirea
față de Dumnezeu, atașamentul față de cuibul cel cald al familiei în care se cultivă iu-
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birea de casa părintească și locul nașterii,
față de frați și surori și de tot ce înseamnă
familie, care este, după cum spune Sfântul
Ioan Gură de Aur „biserica cea mică”, precum și prima școală a educației și înțelepciunii. Mama și tata fiind primii pedagogi
și dascăli ai noștri și modele luminate de
copiat și urmat, ce ne vor călăuzi în viață.
A treia etapă din raiul nostru pământesc
este educația simplă, dar decisivă pentru
formarea noastră, a primilor șapte ani de
viață, numiți îndeobște „cei șapte ani de
acasă”, în care se pun bazele formării noastre, a însușirii principiilor de bază creștine,
morale și sociale, a modului de a fi și a ne
raporta la ceilalți și pregătirea noastră spre
a intra într-o altă etapă a vieții< școala, comunitatea și societatea, unde nu va mai fi
doar rai, ci binele va fi de multe ori amestecat cu răul, lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna. Având însă la bază educația din familie și modelul creștin al părinților noștri, vom ști să alegem cu discernământ, în mod liber binele, adevărul, lumina, frumosul, dragostea, credința și sfințenia, în procente suficiente, astfel ca existența, personalitatea și lucrarea noastră în
lume să fie o binecuvântare, iar Dumnezeu,
Ziditorul nostru, să fie mulțumit și fericit
de felul în care ne-am înțeles menirea pentru care ne-a trimis în lume, urmând ca,
ajutați de harul Său, să ajungem la „…starea
bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos.” (Efeseni 4, 13).
Iubiți fii duhovnicești,
Cunoscând rolul femeii și rostul familiei
în lume, ca celulă de bază a societății și
umanității, în care se perpetuează viața pe
pământ, vom înțelege de ce Dumnezeu-Tatăl a hotărât și a ales această cale pentru venirea pe lume a Fiului Său care, deși S-a
născut în chip suprafiresc sau supranatural,
prin lucrarea Duhului Sfânt, totuși S-a sălășluit în pântecele curatei și Sfintei Fecioare
Maria, care a devenit „biserică sfințită și rai
cuvântător”, Platytera (mai încăpătoare decât cerurile), așa cum este zugrăvită pe bolta
altarului bisericilor ortodoxe, și Theotokos
(Născătoare de Dumnezeu), adică Mama
Fiului lui Dumnezeu.
Dumnezeu a așezat pe Fiul Său, Prunc,
în pântecele Fecioarei Maria, apoi la sânul
ei, spre a fi hrănit și crescut și în brațele ei
de mamă, spre a fi legănat și ocrotit, dar și
arătat lumii ca Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Împăratul veacurilor, șezând pe brațele Maicii Domnului ca pe un
tron împărătesc.
Aceste brațe protectoare și inima ei de
mam[ unică, iubitoare și jertfelnică L-au
purtat pe Iisus-Prunc la fuga în Egipt, de
unde l-au adus înapoi la porunca Domnului. Aceeași iubire și ocrotire a arătat-o Maica Domnului, veghind ca Iisus „să sporească cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul
la Dumnezeu și la oameni”(Luca 2, 52), fiind ferit de răutatea și invidia învățătorilor
de lege, după ce la 12 ani S-a arătat în templu
ca având o altfel de înțelepciune decât cea
pe care o dețineau ei, având înțelepciunea
cea dumnezeiască venită de Sus, de la Dumnezeu.
Putem spune că Dumnezeu a ales femeia, să se mântuiască lumea prin nașterea
dintru ea a Fiului Său, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. A ales-o dintre toate neamurile pe Fecioara Maria, Maica Domnului,
„a doua Evă”, cum o numesc Sfinții Părinți.
Dumnezeu a ales femeia-mamă să perpetueze viața pe pământ și să fie model și icoană de iubire, jertfă, iertare, blândețe, bunătate, suferință, rugăciune, smerenie și sfințenie. Fecioara Maria născând pe Fiul lui
Dumnezeu, Mântuitorul lumii, a făcut posibilă nașterea din nou a tuturor fiilor lui
Adam, care prin Botez devin fii ai lui Dumnezeu, după har.
În istoria umanității femeia-mamă a
născut, crescut, educat și format slujitorii
lui Dumnezeu, dascălii, medicii, intelectualii, oamenii de știință, cercetătorii, muncitorii și țăranii, dar și eroii, martirii și sfinții
neamului nostru. În vremuri grele pentru
țară și popor ea, femeia-mamă, nu a capitulat de la comandamentele existențiale ale
neamului nostru, indiferent că a fost regină
(cunoaștem rolul vital al reginei Maria în
realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918 și știm din povestirile regelui Mihai
cum l-a crescut regina-mamă, Elena, fiindu-i model de credință în Dumnezeu, de
morală, de iubire de neam și țară), sau a
fost o mamă cultă și educată, ori o româncă
adevărată, sau țărancă simplă, neaoșă, dar
cu viață sfântă și model de credință, moralitate și bunătate, a fost la datorie. Toate
aceste mame au avut conștiința că aduc pe
lume fii și fiice pentru a-și sluji Biserica,
Țara și Neamul, contribuind la dăinuirea și
nemurirea acestui popor. Mai avem oare,
astăzi, astfel de mame? Să sperăm că da! Și
ne rugăm lui Dumnezeu să nu se împuți-
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neze, ci, dimpotrivă, să fie cât mai multe,
căci numai prin ele și menirea lor sfântă,
numai prin mame adevărate putem salva
viața și credința, Țara și Neamul Românesc.
Iubiți credincioși,
Anul 2019 a fost declarat în Patriarhia
Română ca fiind Anul Omagial al satului
românesc (al preoților, al învățătorilor și
primarilor gospodari).
Pe parcursul acestui an, în Episcopia
Maramureșului și Sătmarului s-a derulat
un proiect amplu cu mai multe activități,
extrem de importante, cum ar fi< Organizarea, în parteneriat cu Consiliul Județean
Maramureș și Biblioteca Județeană „Petre
Dulfu” din Baia Mare, a mai multor biblioteci în comunitățile rurale din țară și în comunitățile românești din Europa< BernaElveția și Paris-Franța; Reuniunea Regională a Tinerilor Ortodocși din Mitropolia
Clujului, Maramureșului și Sălajului, desfășurată în Baia Mare, în data de 6 iulie, la
care au participat 1300 de tineri> Drumul
Catedralelor de lemn, un proiect inedit, cu
participarea a 50 de tineri din ASCOR și
ATOCEM, în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș și parohiile care au în
patrimoniu cele 16 biserici monument istoric de lemn> Proiectul „Construiește o casă, ajută o familie”, la nivelul celor 8 protopopiate ale eparhiei. Acestea sunt doar câteva din activitățile pe care ostenitorii diferitelor sectoare din cadrul Episcopiei leau organizat, coordonat și realizat.
Mulțumim Bunului Dumnezeu că nea ajutat să împlinim aceste lucrări frumoase,
care pun în valoare satul românesc, în cazul
nostru satul maramureșan și sătmărean,
care au o tradiție atât de bogată și bine păstrată.
Anul 2020 a fost dedicat familiei creștine și va fi intitulat< Anul Omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul Comemorativ al filantropilor ortodocși români în Patriarhia Română. Tocmai de
aceea, Pastorala noastră de Crăciun adresată preoților, monahilor și credincioșilor
din Episcopia noastră, citită la sfârșit de an
și în apropierea anului ce vine, este consacrată rolului familiei< al părinților responsabili, al mamei și al tatălui, în nașterea,
creșterea și educarea copiilor, spre a deveni
oameni de nădejde ai societății și stâlpi de
apărare ai valorilor naționale< Țara, Neamul,
credința în Dumnezeu și Biserică.
Biserica nu uită însă să arate prețuire și
admirație față de familiile monoparentale,
care își cresc copiii în mod eroic și care au
ajuns în această situație fie din cauza unor
accidente nefericite, în care unul din părinți
și-a pierdut viața, fie din cauza degradării
societății și moralității, situație în care unul
din părinți abdică de la responsabilitățile
ce-i revin și își abandonează familia.
De asemenea, prețuim mult, dar suntem preocupați și îngrijorați și de situațiile
în care bunicii îi cresc singuri pe nepoții
lor, părinții fiind plecați la muncă în străinătate.
Toate aceste situații, în care familiile
nevoiașe, cele foarte numeroase, familiile
monoparentale, sau cele în care bunicii își
cresc nepoții, sunt și trebuie să rămână în
atenția și preocuparea preoților și comunităților parohiale, spre a le veni în sprijin și
a le oferi ajutor fratern material și educațional permanent, pe termen scurt, mediu
și lung, pentru ca ei să nu simtă în mod
dramatic singurătatea și abandonul societății secularizate, ci să vadă și să înțeleagă
că Dumnezeu există, le poartă de grijă prin
Biserică și slujitorii ei și prin oamenii credincioși, darnici și filantropi. Societatea și
comunitatea nu se pot vindeca de dezbinare, indiferență, egoism, individualism și dorința exagerată de înavuțire, decât prin credință, sensibilitate, iubire milostivă, solidaritate și filantropie creștină.
Am asistat și asistăm îngrijorați, scandalizați și îngroziți de tot ce se întâmplă în
societatea postmodernă (și România nu face excepție), care a ajuns la cel mai de jos
nivel de degradare instituțională și morală.
Traficul de droguri (moartea albă), consumul de alcool, traficul de ființe umane și
mai ales îngrijorătorul fenomen al pedofiliei
și răpirii copiilor din familiile lor, nesiguranța copiilor și tinerilor în școală, pe stradă
sau în alte locuri unde ei își petrec timpul
liber. Toate aceste fenomene se constituie
într-un flagel fără precedent al unei societăți
care a abandonat valorile tradiționale< familia, Biserica și credința în Dumnezeu,
școala tradițională cu educație creștină și
morală, instituții venerabile care au asigurat
fiecărui neam siguranța, normalitatea, uni-

tatea, demnitatea și dăinuirea.
Lucrurile grave care se petrec în societatea atee de astăzi, în comunitate și familie
sunt îngrijorări, răni și dureri ale Bisericii
Ortodoxe, care este mama spirituală a poporului român. Prin urmare, astăzi nu mai
este de ajuns ca slujitorii altarelor să fie buni
sacerdoți și buni predicatori, aceasta este,
pentru noi clericii, un dar divin, un privilegiu și o bucurie. Datoria părinților duhovnicești și a păstorilor de suflete față de
familia creștină, de bătrâni și copii, de cei
săraci, de cei vulnerabili și lipsiți de ajutor
și apărare este aceea de a arăta și desfășura
o slujire după chipul „Bunului Samarinean”,
adică de a ieși în întâmpinarea lor în drum,
în stradă, pe cale, în locurile cele mai întunecate și primejdioase și a-i salva pe cei căzuți între tâlharii vremurilor noastre, de a
striga în numele lor și a le apăra drepturile,
libertatea și demnitatea umană. Acesta va
fi modelul adevăratului păstor al secolului
XXI. Și nu-i greu și nici imposibil! Îl avem
model pe Hristos, Marele Pelerin, Blândul
Păstor și Bunul Samarinean. Din mila lui
Dumnezeu avem o generație de preoți bine
pregătiți, tineri, activi și capabili să răspundă acestor provocări multe și grele din societatea de astăzi.
Sigur că acolo în drum, în stradă, în societatea secularizată și înstrăinată de Dumnezeu, în încercarea de a salva și ajuta pe
cât mai mulți vom întâlni adesea respingere,
ostilitate, dușmănie și răutate. Să le primim
și pe acestea și să le răspundem cu blândețe,
iubire și iertare pentru că ele fac parte din
crucea, umilința și suferința slujirii bunului
păstor și în final duc la biruință. De ele a
avut parte și Stăpânul nostru Hristos, și nu
i-a judecat pe oameni, ci i-a primit, i-a iertat
și i-a iubit până la sfârșit ca să-i schimbe,
să-i salveze și să-i mântuiască.
Dragi tineri,
În fiecare cuvânt pastoral al nostru îndreptăm un gând spre voi, pentru că sunteți
în iubirea și purtarea noastră de grijă, a Bisericii Ortodoxe și a slujitorilor ei.
Creșteți frumos, firesc și normal, moral,
creștinește și românește în familiile voastre
binecuvântate.
Credeți în Dumnezeu și mulțumiți-I pentru
toate darurile pe care le-ați primit și părinților voștri pentru că v-au adus pe lume din
iubire, v-au crescut cu jertfă și responsabilitate, v-au fost modele de urmat, v-au susținut în școală pentru a vă putea pregăti să
slujiți societatea, Țara și Neamul. Iubiți-vă
părinții și nu-i părăsiți, deoarece au nevoie
să le fiți aproape atunci când puterile lor
vor slăbi. Mama va avea nevoie de brațele
voastre atunci când nu va mai avea putere
în propriile brațe, căci și ea v-a dăruit inima,
iubirea, pieptul, brațele, jertfa, veghea, nesomnul și întreaga ei ființă, ca să vă vadă
mari și să fiți ceea ce sunteți astăzi. Nu uitați
proverbul românesc< „ce dai, aceea ai”. Cum
veți îngriji voi de părinții voștri, așa vă va
binecuvânta Dumnezeu și vă vor îngriji și
copiii voștri, la rândul lor, când voi veți fi
bătrâni.
Rămâneți fideli față de Dumnezeu, față
de familia binecuvântată și creștină, față de
Biserică, Țară și Neam.
Iubiți, cultivați și apărați aceste valori
veșnice și unice, sunt singurele care le-am
primit în dar de la Dumnezeu. Toate celelalte se obțin cu mult efort sau se negociază
și se cumpără cu bani, sau cu renunțarea la
libertate și demnitate.
Îndemnându-vă să așezați la suflet ceea
ce v-am scris cu mâna mea, cu inima de
părinte și sufletul de păstor, rămâneți în
dragostea lui Hristos-Pruncul născut în
peștera Betleemului, crescut și ocrotit de
Mama cea mai sfântă de pe pământ, Fecioara Maria.
Dorindu-vă tuturor dreptcredincioșilor
creștini din Maramureș și Sătmar sărbători
creștine de iarnă sfinte, pline de lumină, de
pace și bucurii duhovnicești, vă rugăm și
vă îndemnăm să umpleți de bucuria colindului străbun și de vestea Nașterii Domnului toate satele și orașele Maramureșului
și Sătmarului, de care să răsune văile, dealurile și munții, cerul și pământul, într-un
concert divin susținut de copii și tineri, de
îngeri și oameni, cântând împreună< „Slavă
întru cei de sus lui Dumnezeu”!
La mulți și binecuvântați ani!
Al vostru, al tuturor, părinte și păstor,
împreună cu voi rugător și colindător
în raiul Maramureșului și Sătmarului.
† IUSTIN
Episcopul Maramureșului
și Sătmarului

Onoratului cler împreună
slujitor, cuvioșilor
călugări și călugărițe,
persoanelor consacrate și
tuturor credincioșilor
iubitori de Dumnezeu,
pace și binecuvântare!

Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc
vouă bucurie mare, care va fi pentru tot
poporul> că vi s-a născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul.
(Lc. 2,10-11)
Cu această veste și îndemn al Îngerului, adresat păstorilor în noaptea sfântă
a nașterii lui Isus, ne invită și Biserica
azi în celebrare, la bucurie, pentru a sărbători așa cum se cuvine Crăciunul. Doresc a vă saluta pe toți și vă invit, ca împreună să ne bucurăm de nașterea Mântuitorului, care a venit în lume pentru
noi și pentru a noastră mântuire.
Prin venirea în lume a lui Mesia,
avem împlinită promisiunea lui Dumnezeu de a-l salva pe om, așa cum memoria Scripturii îl prezintă< Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare,
biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Această descriere a profetului Isaia, care surprinde chipul Celui
care vine, nu poate decât să ne dea curaj
și bucurie.
Pentru ca promisiunea Domnului
să fie mai concretă pentru fiecare dintre
noi, ea presupune atât nevoia fiecăruia
de a o primi cât și datoria de a o vesti și
de a o face cunoscută. Creștinul privește
realitatea concretă a vieții sale și a comunității în care trăiește cu ochi noi, luminați de credință, pornind de la certitudinea prezenței lui Dumnezeu în lume
și în viața proprie, ceea ce îi conferă posibilitatea de a spera, de a aștepta și de ași aduce aportul la ceea ce își dorește
pentru sine și pentru comunitate.
La nașterea lui Isus, primele cuvinte
ale mesagerului ceresc adresate comunității omenești, începând cu păstorii de
pe câmp, sunt o încurajare< nu vă temeți!,
care le conferă încredere și disponibilitate de a primi darul gratuit al lui Dumnezeu.
Este un dar care ajunge până la noi și ne
ivită să îl primim< azi vi s-a născut Mântuitor.
Frica are în general multe cauze și
sentimentele și atitudinile pe care le generează, sunt precum umbrele ce se aștern în sufletul omului de ieri și de azi,
deformând chipul societății și al comunității, prin neîncrederea prezentă în raporturile dintre oameni. Sărbătoarea
Nașterii Domnului ne invită la încredere
și bucurie, oferindu-ne anunțul plin de
speranță al evenimentului petrecut în
peștera din Betleem, reînnoit azi în sufletele noastre. Hristos Domnul se naște
pentru noi și rămâne cu noi pentru a ne
însoți precum o lumină în întuneric.
Cu multe secole înainte de Întruparea
Sa, situația politică și socială a lumii era
în multe privințe, asemănătoare cu cea
de astăzi< amenințări de războaie, nesi-

guranță, frică, încât îl fac pe profetul Isaia
să anunțe în numele Domnului un mesaj
de speranță< Poporul care locuia întru
întuneric va vedea lumină mare și voi
cei ce locuiți în latura umbrei morții lumină va străluci peste voi . Deși poporul
său era amenințat de armata asiriană care
se apropia de capitala țării și sfârșitul era
aproape, el vede prin credință o altă dimensiune a realității prezente în lume.
Lumina va străluci în bezna fricii și situația concretă a lumii se va schimba,
pentru că Domnul vine înspre ea. În
noaptea sfântă a Crăciunului, Lumina a
venit în lume și întunericul nu a cuprinso pentru că a fost primită de Maica Domnului care a vegheat asupra ei. Peștera
devenită casă de oaspeți și iubirea maternă i-au fost pruncului Isus sălaș de
odihnă, loc și cale de unde să înceapă
pelerinajul Său pământesc spre alte
inimi.
Sfântul evanghelist Ioan dă aceiași
mărturie când spune despre Cuvântul
care era la Dumnezeu, că este Lumina
cea adevărată Care, venind în lume, luminează pe tot omul , dorind să ne comunice că în Isus, omenirea își regăsește
adevăratul sens al existenței și în afara
Lui și a comuniunii cu El, este săracă și
în întuneric.
Creștinului, dintotdeauna i-a fost
foarte clar faptul că nu este totuna pentru
om să trăiască viața în credință și să perceapă și să interpreteze evenimentele cotidiene în lumina ei, cu viața trăită în
afara credinței, limitându-se la ceea ce
omenirea își poate da ei înșiși. Mesajul
Crăciunului prin vestea îngerului este
un anunț de bucurie, de speranță, de
creativitate, de afecțiune, de prietenie,
de dragoste, care transformă istoria și
experiența umană. Este anunțul care
schimbă monotonia și uniformitatea vieții pentru că îi dă un sens și speranță care
o schimbă din interior. A fi în spiritul
Crăciunului și a-l primi astăzi pe Isus în
viața noastră ne predispune și ne obligă
la reînnoirea speranței și a bucuriei cu
care trăim în lume.
Dragi credincioși,
Un motiv de bucurie și de aleasă
trăire spirituală, a fost evenimentul petrecut la Blaj în vara acestui an, când au
fost beatificați cei șapte episcopi martiri
ai Bisericii noastre. O bucurie sfântă a
cuprins inimile participanților la acel
moment unic și parfumul ei continuă să
se simtă și să însuflețească întreaga Biserică.
Eu doresc să aduc mulțumire Domnului și tuturor acelora care au putut să
participe la Sfânta Liturghie de pe Câmpia Libertății, precum și acelora care lau urmărit prin transmisiunile directe,
sau, s-au rugat împreună cu noi, atunci
și până atunci. Desigur că până la acel
moment, a fost de parcurs un drum lung
și așteptarea a fost însoțită de rugăciune,
muncă și de speranță. De altfel, aceste
virtuți și atitudini atât de necesare în orice demers, sunt hrana zilnică a creștinului care dorește să întrupeze spiritul Crăciunului.
În acest an se împlinesc trei decenii
de la evenimentele petrecute în 1989 care
au dus la căderea regimului dictatorial
și la inaugurarea zorilor libertății mult
dorite și așteptată pentru țara noastră.
Jertfa de sânge se cuvine să fie cinstită și
memoria celor care s-au jertfit să fie perpetuată ca o aducere aminte a prețului
mare plătit pentru libertate.
Ca niște lumini în întuneric, strălucesc exemplele episcopilor noștri care au
păstrat credința în timpul persecuției și
împreună cu ea onoarea și demnitatea
conștiinței și a persoanei umane, precum
și cinstea unui popor care nu se pervertește sub presiunea niciunei forme de
violență.
Biserica a rămas vie și cursul firav al
continuității și dezvoltării ei, a trecut
prin rugăciunea și contribuția celor care
i-au urmat pe ei, adevărații păstori. Lumina Cuvântului venit în lume în noaptea Crăciunului a luminat sufletele celor
care au crezut în ea și care și-au făcut
din adevăr și dreptate un scut de apărare
a sufletului împotriva a tot ceea ce nu se

cuvenea să-l cuprindă. Isus i-a însoțit zi
de zi, pentru că ei nu au dorit să se despartă de El și în fidelitatea misiunii și a
dăruirii de sine, au câștigat pentru noi
toți un bun de mare preț.
Biserica se cuvine să fie prețuită pentru
că prin ea ne vine seva vieții harului, provenit de la Hristos și comunitatea parohială care se hrănește din acestă sevă,
este parte integrantă a ei.
Întrucât fiecare în parte este membru al
unei familii și a unei comunități, este
știut faptul că pentru a le continua valorile, este nevoie de asumarea efectivă a
istoriei și a întregului patrimoniu pe care
acestea îl au, și de asemenea și prin consecință, să nu rămână pasiv sau indiferent.
Iubiți credincioși,
Perioadele istorice și modelele timpilor se schimbă și odată cu ele generațiile care le succed. Știința și tehnica
avansează și societatea se adaptează și se
structurează în forme noi, comunicarea
este mai ușoară și distanțele geografice
se anulează, însă omul în firea lui rămâne
mereu același. Își dorește împlinire personală, siguranță, pace, respect și bunăstare.
Însă își dorește mai ales, ceea ce nu
poate să-și dea singur, ci doar să primească< viața veșnică. Deși este mereu
prezentă în simțirile profunde ale cugetului care intuiește frumusețea ei, setea
vieții veșnice nu se stinge, ci doar se potolește cu faptele care o dobândesc.
Mesajul Crăciunului inițiat de vestea
îngerului care anunță oamenilor că azi
s-a născut pentru voi Mântuitor, rămâne
mereu actual, întrucât Dumnezeu este
mereu același, ieri, azi și în veci . Acest
„pentru voi” anunțat de înger, desemnând destinatarii acțiunii dumnezeiești
a Întrupării, îmbogățește omenirea care
știe că are nevoie de Mântuitor și primește acest dar în recunoștința răspunsului de credință. Prin ea omul se situează în interiorul dialogului cu Dumnezeu
și îi devine partener de dialog și servitor
fidel.
Fiecare om e încântat și admiră figurile luminoase ale persoanelor pe care
le-a întâlnit și care eventual i-au marcat
viața, ajutându-l, îmbogățindu-l, sau deschizându-i ochii și de aceea, le poartă
amintirea cu sine, în valorile dobândite
de la acestea.
Voi sunteți lumina lumii le spune
Isus ucenicilor săi, încredințându-le misiunea sfântă de a-i continua lucrarea în
lume. El Însuși continuă să lucreze în sufletele oamenilor și ucenicii fac la fel, în
același mod, cu aceleași mijloace.
Fiecare dintre noi este un ucenic pentru că nașterea Lui a fost pentru noi și de
aceea, niciun creștin nu poate să se sustragă de la datoria de a fi în lume cu ființa, cuvântul și fapta, nu doar pentru
sine, ci mai ales pentru altul. În gesturile
mărunte, precum și în atitudinile mari,
raportul dintre oameni îmbracă haina
vizibilă a crezului din care acestea izvorăsc. Faptele și gesturile sunt luminoase,
sau mai întunecate, după chipul naturii
lor și al inimii din care se nasc. Harul lui
Dumnezeu se lasă transmis de la unul la
altul în sinceritatea inimii și în dorința
binelui, în fapta ziditoare și gestul gratuit,
așa încât fiecare poate fi un mediator al
veștii bune care este mai presus de el și
care vine din înaltul cerului.
Îndemnul Mântuitorului adresat ucenicilor și celor care îl vor urma, rămâne
ca un semn distinctiv al creștinului și a
misiunii lui în societate< Așa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor, încât
să vadă faptele voastre cele bune și să
mărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.
Cu aceste gânduri și îndemnuri, vă
doresc tuturor, Sărbători fericite, luminate de bucuria comuniunii cu Biserica
și cu cei dragi și un An nou binecuvântat!
†Vasile
episcop de Maramureș
Dată în 25 Decembrie, în Baia Mare,
Sărbătoarea Nașterii Domnului a
anului 2019.

Dragi Confraţi
Preoţi și Călugări,
Onorate Călugăriţe, Dragii mei
Credincioși!
„Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință.”
Cu aceste cuvinte au anunțat îngerii Crăciunului acea veste bună că s-a născut Răscumpărătorul! Iar astăzi, sărbătorim
din nou Crăciunul - nașterea după trup a
lui Isus Cristos.
Să contemplăm împreună cu păstorii
frumusețea feței lui Isus copil, Fiul lui
Dumnezeu născut în sărăcia unui staul.
Dumnezeu ne iubește atât de mult încât sa făcut părtaș la umanitatea și viața noastră.” Cât de minunat ni s-a dăruit Dumnezeu prin întruparea Sa. Omul nu ar fi realizat acest lucru niciodată. Dumnezeu este
cu noi și, în acest fel, este cu noi! În persoana Pruncului din Betleem este prezentă
întreaga împărăție a cerurilor. În vremea
aceasta, a Crăciunului, câte persoane nu
simt chemarea și vin la grota de la Betleem
ca să admire împreună cu păstorii minunea, pentru că tânjesc ca inima lor să fie
cuprinsă de aceeași uimire, de aceeași bucurie care au umplut inimile păstorilor. Ne
exprimăm plini de uimire recunoștința
față de Dumnezeu în fața acestui infinit
dar al Său pe care l-am primit.
Dar nu ne putem mulțumi doar cu atât.
Stând în fața Pruncului din Betleem, să
privim puțin mai departe și să ne îndreptăm atenția asupra celor trei magi de la răsărit, care se închină în fața Pruncului. Rămân tăcuți, căci vorbesc limbi străine, dar
darurile lor sunt cu atât mai grăitoare< aur
pentru rege, tămâie pentru Dumnezeu și
smirnă pentru Mântuitorul care suferă.
Este impresionantă această închinare mută. Îi invidiem pe magii care au avut ce săI dăruiască. Comparativ cu ei, cât de sărăcăcioasă este adorația noastră. Stăm degeaba, nici măcar nu îndrăznim să îngenunchem, ci doar ne mutăm de pe un picior pe altul. Și, de multe ori, cadoul lipsește. Magii au căzut la picioarele Pruncului. Am putea să facem și noi acest lucru.
Să nu ne fie rușine. Nu este o copilărie, ci
actul credinței. Locul nostru este acolo, în
genunchi, în fața ieslei din Betleem. E fru-

Iubiți frați și surori!
Cu ocazia acestui Crăciun,
mulți citim Apocalipsa lui
Ioan, capitolul 3, versetele 1422, scrisoarea Domnului către
Biserica din Laodiceea. Citind
aceste versete Biblice, cu aprofundare personală, primim un
mesaj foarte profund de la
Domnul nostru Isus Cristos –
nu vrea să ne distrugă și să ne
dezamăgească, ba chiar prin
milă și îndurare ne spune, că
vrea să se oprească în fața ușilor noastre
și să intre în casele noastre! Sărbătoarea
Crăciunului are acest mesaj minunat!
Însuși Isus Cristos este ”Amin”, care
a fost, este și va fi pentru totdeauna nădejdea noastră.
Aceasta este o declarație divină, atât
de profundă și adevărată, că mintea
omului nici nu-și poate închipui variatele
semnificații. În sărbătoarea de Crăciun
ne putem aminti că El este începutul
Creației, martor adevărat și credincios.
Se naște în Betleem, pentru ca lumea săL vadă și să mărturisească că L-a recunoscut pe Cel, prin Care se iartă păcatele
noastre, a omenirii. De Crăciun trebuie
să conștientizăm acest adevăr etern și divin.
Dacă noi credem că sărbătoarea
noastră este desăvârșită, este bine să ne
uităm la lumea care ne înconjoară. Încă
de la începutul toamnei putem fi uimiți
de aspectul masiv al decorațiunilor de
Crăciun. Prețurile ne fac frustrați, când
facem un calcul rapid, portofelul devine
din ce în ce mai subțire, iar lista cadourilor crește, mai ales dacă ne gândim la
așteptările, care sunt din ce în ce mai
mari. Laodiceea este mândră și bogată,
vitrinele strălucesc. Aspectul este perfect,
masca este fără cusur. Hristos nu poate
fi înșelat! Mulți trăiesc cu lipsuri pe lângă
cei bogați. Luminile false te fac orb și nu
există leac pentru a-ți ascuți vederea, hai-

moasă uimirea ciobanilor,
e importantă închinarea
magilor dar, în sărbătorirea
Crăciunului, acesta este
punctul culminant< să-L
acceptăm pe Prunc și să-L
ținem în brațele noastre.
Deși suntem doar în prima
zi a evenimentelor, să privim din nou înainte prin
ochii noștri spirituali. În
templul din Ierusalim, părinții lui Isus cel nou-născut Îl prezintă în fața Domnului. Vedem Pruncul în
brațele unui bătrân. Cât de grăitoare este
această scenă. Bătrânul Simeon îl ia în brațele sale pe Prunc, îmbrățișându-și astfel
propriul viitor. Este fericit că poate vedea
și ține în mână dovada că viața sa va continua.
A așteptat o viață întreagă această clipă.
Speranța lui s-a împlinit. Doamne, atât este
de ajuns!
Acesta este lucrul pe care mi l-am dorit.
Inima mea s-a umplut de bucurie: toate
dorințele mele s-au împlinit. „Acum eliberează-l, Stăpâne, pe slujitorul tău în pace,
după cuvântul Tău.”
Tocmai acum, în sărbătoarea Crăciunului, trebuie să ne întrebăm cu sinceritate<
Se regăsește oare în noi năzuința lui Simeon? Suntem noi oare gata să-L îmbrățișăm și să-L primim pe Mântuitor, să-I
facem loc? Permitem ca noutatea să pătrundă în viața noastră?
Cel mai mare har al Crăciunului este
ca nu doar că Îl privesc cu uimire, nu doar
că Îl ador, ci Îl primesc, Îl strâng la pieptul
meu pe Sfântul Fiu ce-mi este oferit neîncetat de Preasfânta Fecioară Maria, ca să
fie cu mine și eu cu El o viață întreagă,
chiar și o eternitate.
În acest sens nu trebuie să aștept atât de
mult ca Simeon, căci pot să fiu cu El la fiecare sfântă liturghie când îl pot primi în
Sfânta Împărtășanie, devenind o singură
persoană… Acesta este cel mai mare har
pe care doresc să îl aducă tuturor sărbătoarea Crăciunului.
Cu aceste gânduri urez tuturor sărbători de Crăciun pline de har și un An Nou
binecuvântat de Dumnezeu, liniștit și fericit<
În Solemnitatea Nașterii Domnului
- Crăciunul, 2019
† Episcopul Eugen

nele la modă nu ascund
goliciunea sufletului pus
în pericol. În realitate, cel
sărac sufletește, cel ce se
fălește în zdrențe nu este
capabil să-L observe pe
Cel care vine și se aproprie cu blândețe. Un Crăciun doar de fațadă, cu
decorațiunile care ne fură
privirile și cadourile costisitoare, este un pericol
pentru sufletul nostru.
Acestea omoară Crăciunul, prin suprimarea însemnătății reale
a acestei sărbători.
În ciuda acestui fapt, Hristos este un
martor adevărat și fidel, un ”Amin”, care
există de la începuturi, atotputernic, nădejdea Dumnezeului. Dacă este în fața
ușii și bate, atunci străduiește-te să te întorci la El. Străduiește-te, pentru că împreună cu Christos te întărești în slăbiciunea ta. Grăbește-te la sursa cea pură,
la comunitatea ta creștină și nu-ți căuta
liniștea sufletească în mijlocul oamenilor
care aleargă după cadouri în magazine.
Întoarce-te pe calea primită de la atotputernicul Dumnezeu, făcător de lume
și de viață. Această cale o găsești numai
prin Domnul Isus Cristos. Domnul vorbește, chiar și în zgomotul cel mare al
Crăciunului, ascultă-L, și pornește pe
acest drum, unde sunt și îngerii, fii cu ei,
și cu cei care iau cina cu atotputernicul
Domn al cerului și al pământului.
De Crăciun primim împărtășania lui
Dumnezeu, numai prin Cristos.
Să-L sărbătorim pe El, pentru că totul
este mai puțin important în această lume,
în care sunt doar câteva sărbători adevărate, să ne îmbogățim prin a îmbrăca
o haină și o lumină adevărată, cea cerească!
Oradea, în sărbătoarea
Crăciunului 2019.
În legământul păcii!
Csűry István, episcop reformat
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“Ar trebui să avem în vedere faptul că singurul lucru constant în lumea de azi este schimbarea.
Lucrurile se schimbă extrem de repede. Totul se desfăşoară într-un alt ritm şi cred că trebuie
schimbate metodele de predare din şcoală de pe vremea când eram eu elev sau părinţii mei
elevi. Trebuie să luăm totul de la zero şi nu ştiu cine e dispus să facă asta.”

Sorin Mihai Grad, un matematician
s[tm[rean la Universitatea din Viena
aceeaşi facultate. Din anii de studiu şi
până la pensie rămâi în acelaşi loc. Societatea e altfel construită în Germania.
Acolo, după ce îţi iei doctoratul la o
universitate trebuie să mergi măcar doi
ani la o altă universitate pentru a avea
şansa de a candida la poziţia de profesor în acel loc. Eşti doctorand, angajat
ştiinţific, profesor. Profesorul este singurul permanent. Eu îndeplinesc toate
condiţiile, încă nu am ajuns profesor,
sunt chiar şi 60 de candidaţi pe o poziție, am fost şi pe locul al doilea la un
moment dat, dar încă nu a fost să fie.

Sunt oameni pasionaţi de litere. În acelaşi timp, sunt şi oameni
pasionaţi de cifre. Când pasiunea
pentru lumea literaturii şi cea a
matematicii trăieşte în acelaşi suflet vorbim despre un om care nu
se dezvoltă pe tot parcursul vieţii
urmând o singură traiectorie, ci
îşi pune în mişcare toate laturile
ce le-a primit ca zestre atunci când
a fost plămădit.
Vă propunem în rândurile de mai
jos să descoperiţi un sătmărean doctor
în matematică, cercetător ştiinţific în
Viena, poet şi prozator – Sorin - Mihai
Grad. Născut în 1979 la Satu Mare, Sorin – Mihai Grad a studiat matematica
la Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca, a urmat un masterat în domeniu, susţinându-şi mai apoi doctoratul în Germania, în cadrul Universităţii Tehnice din Chemnitz – Germania. Nu intrăm în toate detaliile pentru
că vă invităm să citiţi interviul pe care
ni l-a acordat cu prilejul unei vizite
acasă, la părinţi, la Satu Mare, Sorin –
Mihai Grad fiind stabilit la Viena, în
Austria.

- Firul poveştii vieţii tale este
unul care împleteşte matematica, într-un mod echilibrat, cu
literatura. De la început…
Pot să spun că povestea cu pasiunea mea pentru matematică începe de
când eram elev. Într-adevăr, mama mea
e profesoară de matematică, dar nu
cred că asta a avut o legătură directă
cu tot ceea ce înseamnă cariera mea în
acest sens. Ca orice copil, elev al Şcolii
Mircea Eliade din Satu Mare, mergeam
la olimpiade, atât la matematică, cât şi
la limba şi literatura română. Îmi amintesc că prin clasa a patra am luat nota
10 la ambele olimpiade. În clasa a cincea am fost pe locul al doilea la matematică și primul la română la faza pe
municipiu și întâmplarea a făcut ca fazele pe judeţ să aibă loc în aceeaşi zi.
Mânat de spiritul competiţional am
ales matematica tocmai ca să obţin un
rezultat mai bun decât colegii mei care
mă bătuseră, cu ghilimelele de rigoare,
la municipală. În clasa a şasea reuşeam
să obţin locul doi la faza naţională la
matematică şi pot să spun că atunci a
pornit tăvălugul. Munceam suplimentar şi de când am început să merg la
olimpiada naţională, în trimestrul al
doilea mă pregăteam mai mult pe partea asta şi mergeam la şcoală doar pentru teze, lucrări. În rest eram într-un
fel de mini-cantonament. Următorul
pas a fost liceul, absolvind Colegiul
Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare, profil mate-fizică engleză.

- Îţi plăcea matematica, era materia preferată?
- Nu pot să spun că îmi plăcea, dar pot
spune că la matematică totul venea de
la sine…

- Ai profitat de faptul că mama
ta e profesoară de matematică,
munceaţi împreună?
- Eram eu şi culegerile mele la pregătirea la matematică. Poate aşa, la o problemă, ceream ajutorul, dar în general
munceam singur.

- Ai trăit peste 16 ani în Germania la Chemnitz şi ai predat
şi la Universitatea din Leipzig.
- Da, în timpul în care am locuit în
Germania am fost timp de un an profesor invitat la cea de-a doua cea mai
veche universitate din Germania, cea
din Leipzig.

Cultural Naţional. Romanul “Camera
66(6)” are o poveste amuzantă. L-am
scris timp de aproape un an dimineaţă
de dimineaţă între orele 5 și 6 când iubita mea (care mi-a devenit între timp
soție) se pregătea să meargă la muncă
și mă trezeam și eu. De mult mă gândeam să scriu acest roman cu un joc
de cifre în titlu, despre studenţii din
Căminul XVI din Haşdeul anilor 1990,
cămin de studenţi celebru în care s-au
întâmplat multe lucruri. Am pornit de
la lucruri reale când am început să
scriu romanul, apoi fantezia a luat locul
realităţii. Cartea apare la finele anului
trecut la Editura Crux Publishing şi încă nu a avut parte de o lansare oficială
din motive logistice. Sper ca în 2020
să reușesc să-mi sincronizez o venire
în țară cu disponibilitatea celor de la
editură, ca să organizăm niște lansări,
la București, Cluj, poate și în Satu Mare.
De asemenea, din anul 2004 sunt cofondator și editor al revistei literare
EgoPHobia, pe care o puteţi răsfoi online la www.egophobia.ro

- Revenind la schimbarea direcţiei. A reprezentat mutarea
în Austria, la Viena, o nouă - Mai ai ceva în lucru din punct
schimbare a direcţiei?
de vedere literar?

- Ce rol au jucat cadrele tale didactice în parcursul tău?

Chemnitz, Germania.

- Consider că fiecare profesor şi-a făcut
datoria, a predat materia. Din generaţia
mea au ieşit mulţi oameni foarte bine
pregătiţi. Îl dau ca exemplu chiar pe
colegul meu de bancă din liceu, doctorul Bogdan Feciche şi pe care l-am
văzut zilele acestea chiar în paginile
Informaţia Zilei la ceas aniversar. Un
profesor care a avut o influențăimportantă asupra carierei mele a fost dirigintele meu din gimnaziu Lorinczy
Andrei.

Teza am susţinut-o în anul 2006
şi pe scurt şi pe înţeles se referea la faptul că dacă ai o problemă pe care nu o
poţi rezolva fiindcă e prea complicată,
există teoria dualităţii prin care poţi
ataşa unei probleme de minimizare
una de maximizare mai ușor de rezolvat, asta pentru că problema iniţială
are uneori prea multe restricţii. Am
propus niște condiţii noi, mai generale
decât ce exista la acel moment, pentru
a obţine diverse rezultate legate de dualitate.

- Cum ai luat decizia de a urma
Facultatea de Matematică din
cadrul Universităţii Babeş-Bolayi din Cluj?

- După susţinerea tezei a început şi partea de publicare a
numeroaselor lucrări ştiinţifice, de la articole la volume.

- Pentru rezultatele obţinute la etapele
naţionale ale olimpiadelor de matematică, la Facultatea de Matematică am
fost admis cu 10 fără admitere, cu bursă
de merit, cămin asigurat. În schimb,
mi-aş fi dorit atunci să studiez Arheologia. Ar fi trebuit să învăţ două cărţi
de istorie şi am ales între a petrece vacanţa învăţând sau jucând fotbal. Am
ales matematica. Au urmat patru ani
de facultate şi un an de masterat.

- Şi firul poveştii continuă, tot
matematic…
- Eram student la Cluj când un prieten
de-al meu, Radu Ioan Boţ, sătmărean
și el, actualmente vicedecan al Facultăţii de Matematică a Universităţii din
Viena, la vremea aceea doctorand la
Universitatea Tehnică din Chemnitz –
Germania, mi-a spus că există posibilitatea să studiez un semestru în Germania în cadrul unui parteneriat între
universitatea clujeană și cea din Chemnitz. Am profitat de șansă și ulterior
am primit și o bursă de doctorat la
Chemnitz.

- Teza de doctorat ai susţinuto la Universitatea Tehnică din

Timp de doi ani, în colaborare cu
Radu Boţ şi profesorul nostru din Germania am lucrat la o carte în colaborare. Apoi pot să spun că am schimbat
puţin macazul. După susţinerea doctoratului, obţinerea lui, eşti în faza de
post doctorat, când trebuie să faci altceva, în altă direcţie, desigur tot în
matematică. Am trecut de la optimizarea unei funcţii la cea concomitentă
a mai multora. Am lucrat mult pe optimizare vectorială, în 2014 mi-am luat
şi abilitarea, adică dreptul de a conduce
doctorate şi de a preda independent,
condiţie necesară pentru a fi profesor
universitar. O variantă extinsă a tezei
de abilitare a devenit cea de-a doua
carte de matematică publicată. În afară
de aceste volume, de-a lungul carierei
am publicat peste 40 de articole de cercetare și am coordonat peste 20 de lucrări de absolvire (de diplomă, bachelor sau masterat).

- Cum e sistemul universitar
din Germania?
- Este diferit de cel din România. În
România, de exemplu, după absolvirea
facultăţii poţi fi preparator, mai apoi
devii asistent, susţii teza de doctorat,
ajungi lector, conferenţiar, profesor la

- Da. Puteam încerca un nou proiect
în Germania, dar am ales Viena, unde
chiar în prezent am un proiect în derulare. Am schimbat puţin domeniul,
nu mă mai ocup de modelări teoretice,
ci practic la ora actuală rezolvăm concret probleme de matematică folosind
diverse metode numerice. Concepem
algoritmi şi le analizăm proprietățile
și aplicabilitatea pentru probleme care
modelează aplicaţii practice. În sfârşit
putem de exemplu să curăţăm poze
vechi de “noise”. Iei poza din ziarul din
1930, îngălbenit, o scanezi, se împarte
în milioane de pixeli, iar cu algoritmi
cureţi patina timpului. Un ziar mototolit, la fel. Sau poți determina locul
potrivit pentru a construi ceva, un depozit care să deservească în mod optim
niște cartiere, de exemplu. Sunt multe
aplicaţii și în domenii precum Data
Science, Machine Learning sau imagistică medicală.

- Din lumea cifrelor să mergem
acum în cea a literelor. Pasiunea pentru scris se concretizează în câteva volume, versuri şi
proză.
- Îmi place să scriu, dintotdeauna am
scris. Limba română mi-a plăcut, deşi
am neglijat-o oarecum pentru că mam axat pe matematică. M-am manifestat din anii de şcoală în scris. Am
adunat mereu fragmente, idei. La facultate mi-am făcut un site literar, unde
am publicat e-bookuri, volume demo
de poezie dacă e să facem o paralelă cu
muzica rock. Am participat şi la concursuri literare, am luat câteva premii,
apoi am adunat poezii pentru un volum, am trimis manuscrisul la mai
multe edituri, dar nu am reuşit să îl
public pe considerente financiare, editurile cerând anumite sume pe care nu
am dorit să le achit. Volumul nu l-am
publicat, cândva o să revin poate la el.
Am debutat în schimb tot cu un volum
de versuri, al doilea scris şi intitulat
“SUROGAT poerezii”, apărut în 2010
la Editura Herg Benet Publishers, iar
în 2016 mi-a apărut volumul “outSider
poerezii” la Editura Aius, cu susţinerea
financiară a Administraţiei Fondului

- Am încă un roman gata scris. Dacă
în primul, cel pe şase voci, 80-90% din
conţinut este dialog, în acest al doilea
roman am un singur personaj care vorbeşte în jur de 200 de pagini. L-am trimis mai multor edituri, încă nu am un
răspuns.

- Un titlu?
- Manuscrisul se numeşte “Poet”. Momentan.

- Cum vezi sistemul de învăţământ românesc, cum e
dincolo?
- De când am plecat din ţară, contactul
cu învăţământul preuniversitar este
mic. Ce mai aud de la mama mea. Ar
trebui să avem în vedere faptul că singurul lucru constant în lumea de azi
este schimbarea. Lucrurile se schimbă
extrem de repede. Totul se desfăşoară
într-un alt ritm şi cred că trebuie
schimbate metodele de predare din
şcoală de pe vremea când eram eu elev
sau părinţii mei elevi. Trebuie să luăm
totul de la zero şi nu ştiu cine e dispus
să facă asta. Generaţia noastră era mai
disciplinată. Dacă profesorul ne spunea
că facem integrale, făceam integrale,
dacă ne spunea că facem numere complexe, făceam numere complexe. În zilele noastre aplicabilitatea e cea care
contează. Elevul trebuie captat. Dacă
îi spui elevului că integrala poate fi folosită să calculeze suprafeţe, poate ai o
şansă să îl captezi, dacă i-o trântești direct pe tablă l-ai pierdut. Îmi amintesc
că în școală erau multe ore când simțeam că pierd timpul și preferam să citesc cărți pe sub bancă. Aș fi preferat
să petrec acele ore citind liniștit, fără
pericolul de a fi descoperit și pedepsit,
sau făcând altceva ce m-ar fi interesat.
Cred că trebuie să se schimbe ceva fundamental și după un plan bine pus la
punct, pe termen lung. Întrebarea e însă cine ar trebui să se ocupe de asta.
Totul trebuie regândit şi apar în aceste
condiţii victime colaterale, elevi, profesori, şi nu ştiu dacă îşi asumă cineva
răspunderea.
A consemnat Ioana Vladimirescu
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O nouă serie a revistei „Şcoala sătmăreană” își începe apariţia în anul 2003, la iniţiativa prof. dr.
Ioan Viman, în calitate de inspector școlar general și cu sprijinul generos al profesorului Gheorghe
Gheorghiade și a profesorului universitar Gavril Ardelean. Publicaţia își propune să fie „Revistă
de cultură și educaţie pedagogică”. Din acel an, apare sistematic bianual.

CULTUR~

Publica\ii ale dasc[lilor s[tm[reni,
sub egida Casei Corpului Didactic
La sfârșitul secolului al XIXlea, în România, în anul 1896 sub
ministeriatul lui Petru Poni s-a
înfiinţat în România Casa Şcoalelor și Culturii Poporului, ca instituţie conexă a Ministerului
Educaţiei Naţionale, având ca
scop iniţial susţinerea școlii, progresul învăţământului și ridicarea
culturală a poporului.
În aceeași perioadă, în judeţele din
nord-vestul Transilvaniei, intelectualii
români, mai ales cei din mediul rural,
învăţători și preoţi, vor pune bazele „Reuniunilor învăţătorești”. Acestea, la rândul
lor, după Marea Unire din 1918 și integrarea zonei în statul naţional unitar român, se vor integra în „Asociaţia învăţătorilor români din Ardeal, Banat și
părţile ungurene”, înfiinţată în februarie
1919. Reuniunile învăţătorești din Sătmar și Ugocea transformându-se în
„Asociaţia învăţătorilor din Satu Mare”,
în anul 1919, având un număr de 80 de
membri la început, în anul 1939, fiind
cuprinși peste 650 de învăţători (cf.
„Școala și viaţa”, revista Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, an
X, nr. 1, septembrie 1939, p. 155-255).
Demersurile prin care se realizează
scopurile pe care și le propune încă din
perioada interbelică „Asociaţia învăţătorilor” și în continuare Casa Corpului Didactic, sunt diverse și specifice. Între
acestea, publicarea de lucrări metodicoștiinţifice și tipărirea unor publicaţii periodice, reviste, în care să se împărtășească experienţa didactică, să se comunice
„elemente” de progres în plan știinţific
și metodologic, reprezintă o preocupare
primordială.
În acest sens, în perioada interbelică,
revista „Viaţa școlară”, fondată în anul
1925 de ilustrul dascăl și ctitor de școală
și cultură românească în Sătmarul interbelic, Dariu Pop, care va apărea din 1936,
până în 1940 sub denumirea de „Școala

sătmăreană”, se circumscrie cu deosebit
succes scopurilor nobile ale învăţământului sătmărean. Nae Antonescu, exegetul presei sătmărene, dascăl și ilustru intelectual, spunea într-o lucrare privind
presa din perioada interbelică referitor
la această revistă, că „a creat un climat
propice manifestărilor pedagogice și culturale ale învăţătorilor din nord-vestul
ţării”.
Publicaţia, desfiinţată ca și asociaţia,
în 1940, va reapărea în perioada postbelică, odată cu înfiinţarea Casei Corpului
Didactic, în anul 1971. Reapariţia noii
serii postbelice fiind legată, în mod fericit, de același Nae Antonescu, de data
aceasta din postura de director al Casei
Corpului Didactic Satu Mare, între anii
1971 și 1972. Menţionăm că după înfiinţarea Casei Corpului Didactic, publicaţiile pentru cadrele didactice se vor
adresa tuturor categoriilor de cadre didactice, din învăţământul preșcolar, primar și secundar.

„Școala sătmăreană” va mai apărea
apoi, între 1978 – 1984, iar după 1989,
între 1990 și 1996. În anul 2003, inspectorul școlar al Inspectoratului Școlar Judeţean Satu Mare are iniţiativa apariţiei
unei noi serii a „Școlii sătmărene”, serie
care continuă să apară și azi.
Între 1972 și 1977 va apărea publicaţia „Strădania anilor” dedicată, în special realizărilor și evidenţierii unor dascăli, pentru eforturile depuse de-a lungul
carierei didactice.
Tot în 1972, apar pentru o perioadă
scurtă „Viaţa școlară. Culegere de studii”
și „Pagini sătmărene”, precum și publicaţia în limba maghiară „Cikkek és tanulmanyok”.
În același an, 1972, sub directoratul
profesorului Teodor Curpaș, începe publicarea „Buletinului de informare și documentare a cadrelor didactice”, care își
va continua apariţia până în 1985. De
asemenea, ca omagiere a activităţii cadrelor didactie trecute la cele veșnice, va
apărea, între 1981 și 1985 periodic, pu-

blicaţia „Omagiu celor care pleacă, sub
directoratul lui Teodor Curpaș.
În 1986, printr-o notă semnată de
Elena Ceaușescu, Casele Coprului Didactic sunt desfiinţate și ca urmare, până
după 1990 se va înregistra un gol în
apariţia publicaţiilor pentru cadrele didactice.
„Viaţa școlară”, apărută în 1972, sub
îngrijirea lui Nae Antonescu, el însuși
autor al unor articole, se definește ca o
culegere de studii și articole metodicoștiinţifice și de creaţie ale cadrelor didactice.
Apare în iunie 1972, având în colectivul de redacţie , în afară de Nae Antonescu, pe Alexandru Zotta, Corneliu Bala, Gh. Tarţa, Rodica Bucurescu. Abordează o tematică diversă, de la articole
cu caracter metodic, de îndrumare pedagogică până la poezie, critică literară,
istorie.
„Școala sătmăreană”, în perioada
1978-1984, având ca redactor responsabil
pe directorul Casei Corpului Didactic
Satu Mare, Gheorghe Sălăjean și pe profesorul Ilie Sălceanu în colectivul redacţional, se autointitulează „culegere de
studii metodico-didactice, de cercetare
știinţifică și creaţii literar-artistice”.
În colectivul redacţional, începând
cu 1979 vor fi cuprinși Nae Antonescu,
Alexandru Zotta, Bura Laszlo, Tudor Daneș. Având un cuprins generos, articolele
abordează preocupări metodico-didactice pe discipline de studiu, la care se
adaugă preocupări privind cercetarea știinţifică, creaţia literar-artistică, portrete
de dascăli, activitatea sindicală a cadrelor
didactice, conform tematicii autorii fiind
numeroși.
După 1982, revista devine, așa cum
reiese din subtitlu „o tribună pentru experienţa activităţii didactice și de educare
comunistă a elevilor”.
O altă etapă în apariţia revistei „Școala sătmăreană” este aceea curpinsă între
anii 1990 – 1996. Primul număr având
în colectivul de redacţie pe Augustin Cernea, Alexandru Zotta, Ioan Nistor, Ge-

orge Achim, abordează domenii ale didacticii și metodicii, studii literare, teme
pretext pentru orele de dirigenţie. Din
1992 devine o publicaţie de opinie și observaţie, cuprinzând domenii intitulate<
„didactice”, „opinii”, „fragmentarium știinţific”, „aspecte literare”, „traduceri”,
„idei, oameni, fapte”, pe „teme educative”,
„perfecţionare”. Anul 1996 este dominat
prin conţinuturile publicate de reforma
în învăţământ.
După 1990 se adună în peisajul publicaţiilor, alături de „Școala sătmăreană”,
„Cahier d’exercices pour l’appredissage
du lexique français”, în 1992, „Dialog civic”, în 1997, „Scriptorium”, între 1997 și
2000 și „Echipa”, între 1998-2003. „Echipa”, revistă de cultură, apare primul număr la 1 aprilie 1998, fiind deschisă pentru publicarea de poezie, proză, eseuri,
traduceri, evocări, lecturi, cronici, reviste
școlare. Este editată de Agenţia de Resurse, Inovaţie și Expertiză, redactată de
Casa Corpului Didactic Satu Mare, în
perioada directoratului profesorului dr.
Alexandru Zotta.
O nouă serie a revistei „Școala sătmăreană” își începe apariţia în anul 2003,
la iniţiativa subsemnatului, în calitate de
inspector școlar general și cu sprijinul
generos al profesorului Gheorghe Gheorghiade și a profesorului universitar Gavril Ardelean. Publicaţia își propune să
fie „Revistă de cultură și educaţie pedagogică”. Din acel an, apare sistematic bianual. Merite incontestabile în acest sens
au avut directorii Casei Corpului Dodactic Satu Mare, din perioada 2003, până în prezent< Viorel Buda, Dumitru Iura,
Szasz Piroska, Pandi Ștefan, Sanda Nește,
Ioan Viman, pentru continuitatea acestei
publicaţii, diversificarea tematicii și pentru strădania de a răspunde cerinţelor și
preferinţelor cadrelor didactice. Azi, revista, prin tematica ei, se oferă cadrelro
didactice, ei înșiși autori ai articolelor
publicate, cu o tematică variată, actualizată.
Prof. dr. Ioan Viman

Personalit[\i din Satu Mare `n Monografia Borovsky din 1908
(Urmare din pagina 2)

Dr. Farkas Antal
S-a născut în 1826. Din 1862 a fost
avocat la Satu Mare, președintele baroului. A purtat diferite funcții în viața școlară și culturală, din 1862 a fost membru
în consiliul orășenesc. A decedat în 1901.

Farkas Antal
Născut în 1838, din 1859 a fost profesor la Gimnaziul regal catolic. A scris
poezii care au apărut în presă. Opere<
“Az iskolai és házi nevelés” (Educația în
școală și acasă)> Traduceri< “A véres
kincs”, regény, Féval B. után (Comoara
sângeroasă, roman, după B. Féval)> “A
versaillesi Venus”, Hemsen után (Venus
de Versailles, după Hemsen)> “A magyar
mondattan példákban” (Sintaxa maghiară prin exemple).

Dr. Fechtel János
Profesor, născut în 1859. Din 1885
profesor la școala de institutori, din 1886
profesor la Gimnaziul regal catolic. Episcopul Meszlényi Gyula l-a numit șambelan papal. Este unul dintre cei mai activi intelectuali ai orașului, a purtat și
poartă mai multe funcții, a fost mulți ani

de-a rândul membru al consiliului local.
A scris multe articole pentru Szamos, a
tradus mai multe opere cu caracter religios, a participat la scrierea și redactarea
prezentei monografii, a redactat publicațiile Cercului Kölcsey. Este unul dintre
cei mai îndrăgiți oratori la diferitele ocazii de sărbătoare, cuvântările lui au apărut
și în formă tipărită.

tate foarte laborioasă. A fost colaborator
al ziarului „Szatmár-Németi”, apoi redactorul acestuia. După ce părăsit acest
ziar, este un colaborator permanent al
ziarului „Szamos”. A făcut ;i face parte
din conducerea a mai multor asociații
culturale. El a redactat pentru prezenta
monografie capitolul despre viața economică a ora;ului.

Baron Fischer István

Ferenczy János

Primul episcop romano-catolic de
Satu Mare, care a purtat acest titlu între
1804-1807. Din 1808 arhiepiscop de
Eger. El a fost cel care a reconstruit biserica parohială de Satu Mare într-o catedrală. A cumpărat terenul iezuiților plecați din ora; în 1773 ;i a construit pe acel
teren lăca;ul episcopal. Însă el nu s-a mutat în clădirea respectivă ci a cedat-o pentru ;coala viitorilor preoți.
El a locuit într-o casă din Ardud, oferită de către familia Károlyi, până când
s-a construit un sediu adecvat pentru institutul teologic. După plecare, el a lăsat
la dispoziția urma;ilor ;apte sute de mii
de cărămizi ;i alte materiale necesare.
A întemeiat mai multe parohii catolice. În testamentul său din Eger a oferit
80.000 de coroane pentru Dieceza de Sătmar. A murit în 1822, la Eger.

Este decanul de vârstă al ziari;tilor
sătmăreni. S-a născut în 1856. După terminarea studiilor de drept, a intrat în administrația publică. În 1894 a ie;it la pensie, ;i de atunci se ocupă exclusiv de literatură. A purtat foarte multe funcții la
diferitele asociații civice. A fost colaborator principal timp de 20 de ani la ziarul
„Szamos”, apoi a fost timp de doi ani redactorul ziarului „Északkeleti Újsag”
(Ziarul de Nord-Est) , iar în prezent redactează ziarul „Szatmár-Németi”. El a
fost cel care a studiat perioada legată de
Satu Mare din viața lui Petőfi, ;i prima
iubire a lui Tompa, aspecte care au fost
necunoscute mai înainte de către istoria
literaturii. Opere< “Rekettye Filep városatya csevegései a tekintetes közgyűlésből” I. köt. (Pălăvrăgirile consilierului Rekettye Filep în onoratul consiliu

Augustin Ferențiu (Ferencz
Ágoston)
S-a născut în 1872 la Satu Mare, din
1902 a intrat în administrație, a fost subnotar, apoi notarul ora;ului (corespondent funcției de secretar al administrației
locale de azi). Din 1903 este membru
onorific al consilului local. Are o activi-

local, vol. I.), 1887> El a publicat cuvântările deputatului Boros Bálint, 1892> A
publicat volumul II. din „Pălăvrăgilile
din consiliu” în 1898. I-a apărut vol. III.
cu titlul Operele lui Ferenczy János în
1907. El este autorul capitolului “Literatura, ;tiințele ;i artele” din prezenta Monografie. În curs de aparție< “Operele lui
Ferenczy János”, vol IV. A scris ;i c]tevapiese de teatru.

Fáy József
S-a născut în 1707. În 1762 a devenit
protopop reformat. El a unificat consiliile
consistoriale și școlile din Sătmar și Mintiu. A decedat în 1877.

Dr. Fejes István
Avocat. S-a născut în 1855. Până `n
1908 a fost redactor responsabil al ziarului „Szatmár és Vidéke”.

Fésős (Fésüs) András
Preot reformat de Satu Mare din
1830. S-a născut în 1801. A plecat în 1841
la Debrecen.

(Va urma)
Veres Istvan, Adriana Zaharia
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Madonna are iubit mai tinerel
decât al fiicei sale?
Madonna, în vârstă de 61 de
ani, reprezintă în continuare întruchiparea unei adevărate dive,
în ciuda anilor care au trecut. Deși
cântăreața a ajuns la o vârstă respectabilă, faima și frumusețea ei
nu s-au diminuat, iar trăsătura
din urmă pare să continue să atragă pretendenții în jurul ei. Şi dacă
v-ați gândit că artista își dorește
un domn cumsecade lângă ea, de
vârstă apropiată, v-ați înșelat
amarnic. Iată cum arată noul ei
iubit!
Celebra vedetă se iubește de ceva
vreme cu un tânăr care are nici mai
mult nici mai puțin de 26 de ani! Se
pare că ea și dansatorul ei din trupă,
Ahlamalik Williams, au o relație asumată, având în vedere că se afișează de
ceva vreme împreună. Totuși, vârsta
dansatorului nu este nimic nou atunci
când vine vorba de iubiții cu care a
„jonglat” cântăreața. Înainte de Williams, Madonna a mai bifat câțiva frumușei bine făcuți pe lista ei de cuceriri,
precum Kevin Sampaio sau Aboubakar
Soumahoro.

Madonna, întâlnire dublă
cu iubitul tinerel și fiica ei,
alături de partener
Ea și noul ei partener au fost văzuți
împreună în Miami, alături de fiica
acesteia, Lourdes Leon Ciccone (23) și
iubitul acesteia, de vârstă apropiată
probabil. Noul cuplu nu a avut rețineri
atunci când a venit vorba de momen-

tele tandre din ei, iar paparazzi au fost
prezenți să surprindă gesturile pline
de afecțiune.
Interesant și amuzant în același timp
este că iubitul Madonnei pare mai tânăr decât partenerul fiicei ei, însă
această informație nu a fost momentan
verificată, iar aparențele pot înșela
uneori.
Cert este că cele două cupluri au
avut parte de o întâlnire romantică în
4, iar situația nu a devenit deloc stânjenitoare între ei, chiar dacă la un moment dat și iubitul lui Lourdes i-a oferit
Madonnei un pupic pe obraz. În rest,
dansatorul vedetei nu și-a luat mâinile
de pe aceasta, oferindu-i îmbrățișări și
un masaj în zona umerilor și a gâtului.
De asemenea, Williams a fost fotografiat și pupând-o pe artistă pe cap.
Alături de cupluri au fost văzute și
celelalte fiice ale Madonnei, Mercy James, de 13 ani, și gemenele Stelle și Estere, de 7 ani, acestea fiind însoțite de
o dădacă.
Zvonurile cu privire la o relație între Madonna și dansatorul ei au început în luna iunie a acestui an, când vedeta a publicat în mediul online un filmuleț în care apărea dansându-i acestuia în poală.
Surse au povestit pentru Daily Mail
că prietenii Madonnei sunt însă îngrijorați de alegerile pe care diva le face
în materie de iubiți, aceasta alegânduși numai tinerei.
„Nici măcar nu se uită la un bărbat
mai matur care o abordează. Ar trebui
să se concentreze să își găsească pe cineva de vârstă apropiată dacă vrea o
relație de lungă durată”, spun aceștia,
potrivit sursei anterior menționate.

INNA dezv[luie care sunt planurile
ei de s[rb[tori
Despre obiectivele
sale pentru 2020, INNA
a dezvăluit< „Vreau să
lansez încă un album în
limba spaniolă, vreau să
continui cu muzica în
limba engleză, clipuri și
îmi propun să mă distrez, să călătoresc, să cunosc oameni, să cunosc
tradiții”.
Inna nu este cunoscută
doar pentru concertele pe
care le are în toată lumea, ci
și pentru stilul vestimentar,
așa că am vrut să aflăm mai
multe despre asta.
INNA este fără îndoială
cea mai de succes cântăreață
româncă, cu show-uri în
toată lumea și milioane de
vizualizări pe YouTube, dar
dincolo de muzică, a fost întotdeauna atentă la un aspect foarte important pentru orice star< stilul vestimentar.
Iar atenția pentru stilul
vestimentar se reflectă atât
în ținutele alese pentru concerte, cât și în felul în care se
îmbracă în viața de zi cu zi.
E de părere că „este foarte
important să ai un stil, oricare ar fi el, și să te regăsești
în ceva anume. Te poți inspira în ziua de azi din cele

mai tari photo shooting-uri
realizate de-a lungul timpului, fie că sunt din zilele
noastre sau sunt mai retro,
te poți inspira de la oamenii
pe care îi urmărești pe Instagram sau pe rețelele de
socializare”. Și trebuie să admitem că inclusiv Instagram-ul Innei este un loc
perfect unde să îți găsești inspirația.
INNA insistă asupra in-

fluenței pe care hainele pe
care le îmbraci pot să o aibă
asupra stării tale de spirit<
„Important să ai un stil, un
stil al tău, care să te reprezinte, în care tu să te simți
bine și care să nu te facă să
simți că ești mai puțin decât
ești, doar pentru că ai îmbrăcat o haină care nu-ți place în ziua respectivă.’ Dar
chiar și când iese pe stradă
sau se află la cumpărături,

stilul relaxat și foarte cool al
Innei iese în evidență. După
cum ne-a povestit, „eu în
viața mea de zi cu zi mă îmbrac foarte comod. Îmi place
să mă îmbrac larg, nu-mi
place să-mi pun formele în
evidență și sunt puțin mai
pe tomboy.
Pe scenă și în concerte
îmi place să fiu puțin sexy și
îmi place să port piese mai
extravagante”.

Dana Rogoz
este din nou `ns[rcinat[
În urmă cu puțin timp, Dana Rogoz
a anunțat pe conturile sale de socializare
faptul că este însărcinată pentru a doua
oară. Ea și soțul său, Radu Dragomir, vor
avea o fetiță, după cum și vedeta a afirmat
acest lucru.
„Îmi tremură mâinile pe tastatură…
DA, acum pot să vă dau cea mai frumoasă veste< sunt însărcinată. Și e fetiță. Și e
minunat. Și nu sunt în stare să scriu câteva rânduri despre asta fără să nu mi se
umezească ochii de lacrimi. Suntem cei
mai fericiți!”, a spus Dana Rogoz pe blogul personal.
Dana a spus că este foarte emoționată
, dar îi este și teamă în același timp de
ceea ce va urma. Pe lângă asta, ea deja își
face planuri și se gândește cum va fi viața
ei cu doi copii< „Cât poate fi de frumos!
Nu există cuvinte care să exprime ce simt.
Sunt fericită, sunt emoționată, mă simt
cea mai norocoasă, îmi fac griji deseori,
mi-e frică, și mă liniștesc, și încerc să
conștientizez, îmi fac planuri, îmi imaginez cum va fi cu 2 copii, cum va arăta
casa noastră, și iar mă bucur, plutesc, și
mă simt copleșită uneori de tot, tocmai
pentru că simt… tot. Și pentru că deja
știu ce bucurie îți poate aduce în viață
un copil.”
Dana Rogoz a împărtășit și momentul emoționant în care a aflat că este din
nou însărcinată< „Am aflat chiar înainte
de ziua mea de naștere. Nu știu dacă țineți minte, dar vă spuneam atunci că
sunt cea mai fericită, pentru că trăiesc
viața pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. O spuneam și pentru că știam deja
că port în mine două inimi care bat. Neam bucurat de veste în familia noastră.
Mă rog, Vlad se laudă de câteva săptămâni deja la grădiniță că va avea o su-

rioară. Așa că azi, la fel ca acum 6 ani,
am deschis acest blog și m-am decis să
împărtășesc cu voi bucuria familiei noastre.”
Dana a dezvăluit și în câte săptămâni
este și că împreună cu soțul său și fiul ei,
Vlad, abia așteaptă să se nască micuța<
„Timpul trece fantastic de repede, așa că
azi sunt în 16 săptămâni și 5 zile. Vă dați
seama că mi-a fost alături la toate premierele MO, în caravana din țară, la festivalurile din străinătate. A fost tare bună
cu mine, micuța, în cea mai spectaculoasă perioadă a vieții mele. Te-am așteptat, minune! Și te mai așteptăm un
pic, cu toții, să vii în familia noastră!”

