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Distincții preziDențiale pentru învățământul  
românesc Din ungaria

Luni, 17 februarie 2020, 
la Ambasada României din 
Budapesta, a avut loc festivi-
tatea decernării unor distincții 
prezidențiale, și anume Ordinul 
„Meritul pentru Învățământ”, pe 
care Domnul Klaus Werner Io-
ahannis, Președintele României, 
le-a acordat anterior, unor Școli 
Generale Românești și unor cadre 
didactice din Ungaria, cu prilejul 
Zilei Naționale a României. Or-
dinele au fost înmânate de Doam-
na Sandra Pralong, Consilier de 
Stat Prezidențial și Conducătorul 
Departamentului pentru Relația 
cu Românii din Afara Granițelor, 
care l-a reprezentat pe Domnul 
Președinte Klaus Werner Ioahan-
nis la acest eveniment festiv.

La ceremonie, răspunzând 
invitației adresate de Domnul 
Marius Lazurca, Ambasadorul 
României la Budapesta și gazda 
acestei manifestări, au luat parte 
reprezentanții Școlilor premiate, 
precum și mai mulți conducăto-
ri ai comunității românești din 
Ungaria, între care s-au numărat 
Preasfințitul Părinte Siluan, Epis-
copul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și Locțiitorul Epis-
copiei Daciei Felix, Părintele 
Visarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial și Profesor de Religie 
la Școala Generală Românească 
din Micherechi, Domnul Gabriel 
Kohn, Adjunctul Ambasadorului 
României la Budapesta, Domnul 
Sava Diamandi, Consilier Dip-
lomatic, Domnul Florin Tran-
dafir Vasiloni, Consulul General 
al României la Giula, Domnul 
Daniel Banu, Consulul General 
al României la Seghedin, Dom-
nul Gheorghe Cozma, Președ-
intele Autoguvernării pe Țară a 
Românilor din Ungaria (AȚRU), 
Doamna Simona Tănăsescu, 
Directorul Institutului Cultur-
al Român din Budapesta (ICR), 

Doamna Margareta Tat, Primarul 
Micherechiului, Domnul Vasile 
Sucigan, Președintele Autogu-
vernării Românești Locale din 
Giula, Domnul Gheorghe Mi-
huț, Președintele Autoguvernării 
Românești Locale din Bătania, 
Doamna Iulia Olteanu, Director-

ul Școlii Generale Românești din 
Bătania și alte cadre didactice de 
la această Școală, Doamna Ana 
Ruja, Directorul Școlii Gener-
ale Românești din Micherechi și 
alte cadre didactice de la Școala 
pe care o conduce, Doamna Mi-
haela Baicu, Profesoară de Lim-
ba Română, venită din România 
pentru a preda la Școala Generală 
Românească din Micherechi, Do-
amna Simina Gherțan, Profesoară 
de Limba Română, venită din 
România pentru a preda la Gră-
dinița Românească din Michere-
chi Doamna Eva Iova Șimon, 
Directorul Săptămânalului „Foaia 
Românească”, Domnul Gheorghe 
Petrușan, fost Șef de Catedră la 
Secția de Limba Română a Insti-
tutului Pedagogic din Seghedin, 
Doamna Ana Borbely, Cercetător 
Român din Budapesta, ș.a.

Evenimentul a început prin 
intonarea Imnului de Stat al 
României, și prin cuvântul de 
salul al Domnului Ambasador 
Marius Lazurca, cel care a sublin-

iat și importanța cultivării limbii 
române la comunitățile românești 
din afara granițelor, prin strădu-
ința, implicarea și dorința fami-
liilor etnicilor români care trăiesc 
în aceste părți, dar și prin dăruirea 
și priceperea unor cadre didactice 
și Școli, cum sunt și cele chemate 

acum pentru a primi aceste în-
alte distincții: Școala Generală 
Românească din Micherechi și 
cea din Bătania. Aprecierea de-
osebită, din partea Președintelui 
României, pentru această mis-
iune nobilă, le-a fost transmisă 
celor premiați de către Doamna 
Consilier Sandra Pralong.

Domnul Consilier Diplomatic 
Sava Diamandi a dat citire De-
cretelor Prezidențiale de premiere 
a celor 2 Școli și 2 cadre didactice, 
după cum urmează: 

Ordinul „Meritul pentru În-
vățământ” în grad de Cavaler, 
Școlii Generale Românești din 
Bătania și celor două cadre di-
dactice de la Micherechi: Bai-
cu Mihaela Teodora și Gherțan 
Simina-Ioana, și același Ordin, 
în grad de Ofițer, Școlii Generale 
Românești din Micherechi. Or-
dinele au fost înmânate celor două 
cadre didactice și Directoarelor 
celor două Școli Generale de către 
Doamna Consilier Prezidențial 
Sandra Pralong. La rândul lor, 

cele patru Doamne premiate 
și-au exprimat mulțumirea și 
recunoștința lor față de Statul 
Român și Domnul Președinte 
Klaus Werner Ioahannis, precum 
și angajamentul lor de a continua 
și pe mai departe activitatea di-
dactică pe care au desfășurat-o. 
Cele două cadre didactice din Mi-
cherechi (Mihaela Baicu și Simina 
Gherțan), au venit în urmă cu 6 
ani, pentru a preda alături de cad-
rele didactice de la Școala Gener-
ală Bilingvă Română-Maghiară 
din Micherechi, prin sprijinul 
Reprezentanțelor Diplomatice ale 
României din Ungaria și a Inspec-
toratului General Școlar Bihor, iar 
munca și implicarea lor i-a ajutat 
mult pe copiii din această locali-
tate să sporească în însușirea lim-
bii române. Un merit aparte în 
ceea ce înseamnă prezentul și vii-
torul comunității românești din 
Ungaria îl are și Școala Generală 
și Liceul Românesc „Nicolae Băl-
cescu” din Giula, singura insti-
tuție de nivel liceal a comunității 
românești din Ungaria.

Evenimentul festiv a fost ur-
mat de ciocnirea unor cupe de 
șampanie și de o recepție oferită 
oaspeților din partea Ambasadei.

După amiază, Doamna 
Consilier Prezidențial Sandra 
Pralong, însoțită de Domnul 
Ambasador Marius Lazurca, au 
vizitat și Capela Românească, 
Parohia și Așezământul Monahal 
Românesc din Budapesta, unde 
au fost întâmpinați de Preas-
fințitul Părinte Episcop Siluan, 
Părintele Protosinghel David Pop, 
Superiorul Așezământului Mona-
hal și Părintele Marius Maghiaru, 
Protopopul Ortodox Român de 
Budapesta.
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slujire arhierească la micherechi,  
de întâmpinarea Domnului

Balul acordării panglicii, la liceul românesc din giula
La Praznicul Întâmpinării Domnului (2 

februarie 2020), Preasfințitul Părinte Silu-
an, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daci-
ei Felix, s-a aflat în mijlocul credincioșilor 
din Micherechi (Méhkerék), Ungaria, unde 
a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească, 
împreună cu un sobor format din Părin-
tele Paroh Ioan Bun, Părintele Protosin-
ghel Visarion Tuderici, Secretar Eparhial 
și Profesor de Religie la Școala Generală 
din Micherechi, Părintele Marian Mărcuș, 
Preot misionar și Responsabil cu Asociația 
„Oastea Domnului” în Episcopia Caranse-
beșului și Arhidiaconul Emanuel Văduva.

Răspunsurile liturgice au fosta date de 
cântărețul Parohiei, împreună cu ceilalți 
credincioși, iar „Crezul” și „Tatăl nostru” 
au fost rostite de elevi care participă la ore-
le de religie de la Școala din localitate.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a 
vorbit despre cele două Sărbători care 
coincid în această zi: Praznicul Întâmpi-
nării Domnului și Duminica a 17-a după 
Rusalii, a Femeii Cananeence, care scot în 
evidență respectarea Legii și curăția vieții 
de care dă dovadă Maica Domnului, îm-
preună cu Dreptul Iosif, Logodnicul ei, dar 
mai ales ele arată înțelepciunea și darul lui 

Dumnezeu, Care Se coboară la om în cele 
mai simple și modeste condiții, pentru a-l 
întâlni și a-i arăta calea care duce către do-
bândirea Împărăției Cerurilor, iar credința 
în Dumnezeu și mărturisirea ei, smerenia 

și stăruința în rugăciune sunt atât de ne-
cesare oamenilor din toate timpurile, atât 
de importante și aducătoare de roade du-
hovnicești și de vindecări minunate, după 
cum o dovedește cu prisosință și exemplul 
Femeii Cananeence, care stăruie în deme-

rsul ei îndreptat către Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos, până când Acesta Îi tămădu-
iește fiica și o slobozește de sub stăpânirea 
celui rău. De această stăruință în credință, 
smerenie și rugăciune avem nevoie și noi, 
creștinii contemporani.

La final, Preotul Paroh a adus mulțu-
mire Ierarhului și celorlalți Preoți împre-
ună-slujitori și a subliniat că astfel s-a îm-
plinit obiceiul de a avea și de data aceasta 
Slujire Arhierească în biserica din Miche-
rechi, la marile Praznice, cum sunt cele le-
gate de Nașterea și Învierea Domnului, iar 
acum la Praznicul Întâmpinării Domnului, 
la scurtă vreme de la începutul noului an 
calendaristic. Credincioșii au primit ana-
foră și au plecat în pace, la casele lor, iar 
clericii și membrii din Consiliul Parohial 
au luat parte la o agapă comună, potrivit 
obiceiului.

În după amiaza aceleași zile, la sediul 
„Oastei Domnului” din Micherechi, s-a 
desfășurat întâlnirea obișnuită, duminica-
lă, la care l-au avut ca oaspete de seamă pe 
Părintele Marian Mărcuș, din Caransebeș.
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Sâmbătă seara (8 februarie 2020), în 
sala festivă a Liceului Românesc „Ni-
colae Bălcescu” din Giula, Ungaria, sub 
genericul „Balul acordării panglicii”, sau 
Balul absolvenților, s-a desfășurat o ma-
nifestare tradițională anu-
ală, dedicată elevilor de 
clasa a XXII-a, promoția 
2016-2020, de la acest Li-
ceu, care și-au luat rămas 
bun de la cadrele didactice 
și colegii mai mici, pregă-
tindu-se pentru o altă etapă 
importantă din viața lor, 
care va începe cu noul an 
universitar, din toamnă.

Ca de fiecare dată, la 
evenimentul organizat sub 
patronajul Doamnei Direc-
tor Maria Gurzău Czegledi, 
gazda acestei manifestări, 
au luat parte foarte mulți 
invitați, peste 700 de persoane: elevi și 
cadre didactice ale Liceului, sau de la alte 
Școli Românești din Ungaria, Profesori 
Universitari din România, de la Arad, 
membri din conducerea orașului Giula, 
părinți, bunici și alte rudenii ale elevilor 
absolvenți și multe oficialități, între care 
s-au numărat Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, Părintele Florin Olteanu, 
Paroh la Chitighaz și Protopop de Giu-
la, Arhidiaconul Emanuel Văduva, de 
la Catedrala Episcopală, Domnul Florin 
Trandafir Vasiloni, Consulul General al 
României la Giula, Domnul Gheorghe 
Cozma, Președintele Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), 
Domnul Vasile Sucigan, Președintele 
Autoguvernării Românești Locale din 
Giula, Domnul Tolnai Péter, Consilier cu 
Învățământul la Consiliul Județean Békés 
(Bichiș), conducători și reprezentanți ai 
Universității de Vest „Vasile Goldiș” și 
Universității de Stat „Aurel Vlaicu” din 
Arad, Doamna Claudia Toma, Directo-
rul Asociației „IRIS Research” din Arad, 
Doamna Erika Borbely, Directorul Șco-
lii Generale Românești din Chitighaz, 
Doamna Eva Iova Șimon, Directorul 
publicației „Foaia Românească”, Doam-
na Delia Covaci, Directorul publicației 
„Cronica”, a AȚRU, din Giula, Domnul 
Ștefan Crâsta și echipa de redacție de la 
emisiunea „Ecranul Nostru”, a Studioului 

Teritorial al MTV 1, din Seghedin, ș.a.
Manifestarea a fost deschisă de Doam-

na Director Maria Gurzău Czegledi, care 
s-a adresat cu emoție și grijă părintească, 
în primul rând elevilor absolvenți, pe care 

i-a felicitat pentru acest moment foarte 
însemnat și emoționant din viața lor, ce îi 
pregătește să treacă dincolo de lumea fas-
cinantă a anilor de școală spre o treaptă 
superioară, în viața cotidiană, plină de vi-
suri, idealuri, bucurii și speranțe, de zile 
senine, dar câteodată și de furtuni și le-a 
împărtășit câteva sfaturi de viață, dimpre-
ună cu toate urările ei de bine; i-a felici-
tat, de asemenea, pe părinți și le-a mul-
țumit tuturor pentru participare; Domnul 
Gheorghe Cozma, Președintele AȚRU, 
s-a adresat, de asemenea, elevilor și între-
gii asistențe, felicitându-i pe absolvenți, 
care sunt personajele principale ale aces-
tei manifestări și se află în centrul atenției 
tuturor, urându-le mult succes în viitor, în 
tot ceea ce vor avea de îndeplinit.

Rând pe rând, în sunet de melodii ro-
mânești adresate tinerilor, pe fondul me-
diatic al unor fotografii și ipostaze din via-
ța lor și însoțiți de diriginții lor (Domnul 
Tiberiu Martin și Doamna Marta Bordaș 
Sălăjan), cei 60 de elevi ai claselor XII A 
și B (câte 30 de elevi în fiecare clasă), au 
urcat, pe rând, cu flori în mână, pe scena 
Liceului și au prezentat mai întâi, în fața 
tuturor, un program artistic, cu versuri și 
cântece, prin care și-au exprimat bucuria 
și emoția nemărginită, dar și mulțumirea 
și recunoștința lor față de cadre didactice 
și părinți, care i-au adus, cu multă dra-
goste, până la acest moment important 
din viață și le-au deschis zările viitorului, 

prin pregătirea didactică acordată și toată 
purtarea de grijă arătată. Programul ele-
vilor din clasa XXII B a fost realizat sub 
îndrumarea directă a Doamnei Director 
Maria Gurzău Czegledi, care le-a și pre-

dat acestor elevi în decur-
sul anilor.

Potrivit obiceiului, fie-
care elev absolvent, băieți 
și fete, dar și oficialități-
le prezente, au primit din 
partea elevilor de clasa a 
XI-a câte o floare și o pan-
glică, cu chipul lui Nicolae 
Bălcescu, al cărui nume îl 
poartă Liceul Românesc 
din Giula și cu anii de stu-
dii: 2016-2020, gest sim-
bolic care și dă, de fapt, 
numele acestei manifestări 
(Balul acordării panglicii).

Momentul cel mai aș-
teptat al serii l-a constituit valsul oferit de 
fiecare dintre cele două clase absolvente 
(XII A și B), pregătit cu multă muncă, în 
săptămânile anterioare, împreună cu in-
structori de dans și oferit acum cu mult 
drag invitaților, elevii fiind îmbrăcați în 
frumoase costume de bal, după care aceș-
tia și-a invitat părinții la dans, în fața în-
tregii asistențe. Manifestarea a continuat 
cu toate cele pregătite, ca de fiecare dată, 
așternând în sufletele elevilor, dar și ale 
celorlalți participanți, amintiri de neuitat, 
precum și emoțiile și speranțele unei noi 
generații de absolvenți ai Liceului Româ-
nesc din Giula.

În prezent, la Liceul și Școală Gene-
rală Românească din Giula, în clasele 
I-XII, învață un număr de 450 de elevi, 
iar cei 60 de elevi absolvenți de clasa a 
XII-a i-au avut ca Diriginți pe Doamna 
Profesoară Marta Bordaș Sălăjan și Dom-
nul Profesor Tiberiu Martin, pe care i-au 
apreciat foarte mult. Sala festivă a Liceu-
lui a fost împodobită special pentru acest 
moment, sub îndrumarea Domnișoarei 
Iuliana Machour, Profesor de Desen și 
tânăr artist giulan, iar obiceiul denumit 
sugestiv: „Balul acordării panglicii” este 
specific fiecărui Liceu din Ungaria, pen-
tru elevii absolvenți de clasa a XII-a și el 
are cel puțin 200 de ani vechime.
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slujiri arhierești în Duminica vameșului și Fariseului
În Duminica a 33-a după Rusalii, a 

Vameșului și Fariseului (9 februarie 
2020), Preasfințitul Părinte Siluan, Epi-
scopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Da-
ciei Felix, s-a aflat în mijlocul credin-
cioșilor de la Catedrala Episcopală din 
Giula, Ungaria, unde a săvârșit Sfânta 
Liturghie împreună cu un sobor format 
din slujitorii Catedralei: Părintele Teo-
dor Marc, Consilierul Economic al Epi-
scopiei și Parohul Catedralei, Părintele 
Protosinghel Visarion Tuderici, Secre-
tarul Eparhial și Arhidiaconul Emanuel 
Văduva.

La slujbă, alături de credincioșii Ca-
tedralei au participat și oficialități din 
Giula, între care s-au numărat Domnul 
Vasile Sucigan, Președintele Autogu-
vernării Românești Locale din Giula, 
Doamna Eva Iova-Șimon, Directorul 
Săptămânalului „Foaia Românească”, 
Doamna Marta Bordaș Sălăjan, Diri-

gintele clasei XII B, care aseară, împre-
ună cu elevii clasei XII A, au avut ma-
nifestarea tradițională artistică dedicată 
absolvirii Liceului, ce se va petrece, în 
fapt, la încheierea anului școlar, precum 
și Doamna Învățătoare Eva Sabău, care 
sunt credincioase practicate și participă 
de multe ori la sfintele slujbe de la Ca-
tedrală.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a 
vorbit despre începutul perioadei Tri-
odului și despre pericopa evanghelică 
duminicală, care ne îndeamnă pe toți la 
rugăciune smerită și la schimbarea vie-
ții, făcând fapte de milostenie, dar în-
cercând să nu ne mândrim pentru aces-
tea, ci să sporim în rugăciune și în viață 
smerită, cerând lui Dumnezeu ajutor în 
viața noastră duhovnicească, iertare de 
păcate și luminare, pentru a putea trăi o 
relație de comuniune frățească sinceră 
și corectă, cu toți semenii noștri.

Copiii și cei care s-au pregătit au fost 

împărtășiți cu Sfintele Taine.
La final, Ierarhul a anunțat și în bise-

rică despre evenimentul festiv, de asea-
ră, din viața Liceului Românesc „Ni-
colae Bălcescu” din Giula și a elevilor 
absolvenți din clasa a XII-a, chemând 
ajutorul și binecuvântarea lui Dumne-
zeu asupra acestora, a cadrelor didac-
tice și a întregii instituții românești de 
învățământ liceal din Giula.

Tot în după-amiaza aceleași zile, 
Ierarhul a săvârșit și Taina Sfântului 
Maslu, în biserica din Otlaca Pustă, îm-
preună cu Părintele Arhimandrit Calinic 
Covaci, Consilierul Administrativ-Bi-
sericesc al Episcopiei și Paroh la Otlaca 
Pustă și cu un sobor numeros de clerici 
ai Episcopiei din Ungaria, spre bucuria 
credincioșilor din această Parohie.
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concurs Școlar de ortografie „gheorghe martin” la micherechi
Joi, 27 februarie 2020, la Școa-

la Generală Românească din Mi-
cherechi, Ungaria, s-a desfășurat 
cea de-a 9-a ediție a Concursului 
Școlar Național, sau pe Țară, de 
Ortografie, intitulat „Gheorghe 
Martin”, la care au luat parte 34 de 
elevi de la Școli Generale Româ-
nești din 5 localități: Micherechi, 
Giula, Bătania, Chitighaz și Ale-
tea.

Evenimentul, devenit tradiție, a 
fost organizat ca de fiecare dată de 
Școala Generală Românească din 
Micherechi, cu sprijinul Primăriei 
din localitate și al Centrului pentru 
Învățământ din Giula, al Fundați-
ei Klebersberg, ce funcționează în 
cadrul Ministerului Educației și 
Învățământului de la Budapesta și 
s-a bucurat de prezența mai multor 
oaspeți și oficialități, între care îi 
menționăm pe Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria și Loc-
țiitorul Episcopiei Daciei Felix, 
însoțit de Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secretar Eparhi-
al și Profesor de Religie la Școala 
Generală din Micherechi, Părinte-
le Ioan Bun, Paroh la Micherechi, 
Părintele Ionuț Negrău, Paroh la 
Săcal și Arhidiaconul Emanuel 
Văduva de la Catedrala Episcopală 
din Giula, Domnul Florin Tranda-
fir Vasiloni, Consulul General al 
României la Giula, Doamna Teleki 
Savai Krisztina, Directorul Cen-
trului pentru Învățământ din Giula, 
al Fundației Klebersberg, Doam-
na Ana-Maria Brad, Referent la 
Centrul Pedagogic pentru Națio-
nalitatea Română, din Budapesta, 
Doamna Margareta Tat, Primarul 
Micherechiului, Doamna Ana 
Ruja, Directorul Școlii Generale 
Românești din Micherechi și cele-
lalte cadre didactice de la această 
Școală, Doamna Delia Covaci, Di-
rectorul Săptămânalului „Cronica” 
al Autoguvernării pe Țară a Româ-
nilor din Ungaria (AȚRU), Doam-
na Anca Becan, Redactor la Săptă-
mânalul „Foaia Românească”, ș.a.

După câteva versuri despre 
Limba Română („Limba care ne 
adună / De la margini de pământ 
/ Limba mea, limba română / Va fi 

pururi graiu-mi sfânt!”), Doamna 
Director Ana Ruja a adresat un cu-
vânt invitaților, prin care s-a arătat 
onorată să îi primească în Școala 
lor din Micherechi, fiind mesage-
rul unei noi ediții a tradiționalului 
Concurs de Ortografie „Gheorghe 
Martin”, și-a exprimat bucuria 
de a celebra, prin diferite activi-
tăți didactice, oameni de valoare 
din localitatea lor, care în trecut 
au pus temeliile unor idealuri, ale 
unor valori pe care ei, cei rămași în 
urma lor, le cinstesc și le transmit 
mai departe celor mici, căci prin 
ce alt mijloc decât școala și prin 
ce altă metodă decât prin educație, 
vor putea planta în inimile și min-
țile elevilor lor moștenirea cea mai 
sfântă lăsată de la strămoși, și anu-
me: limba maternă! Noi toți avem 
îndatorirea sfântă de a nu ne uita 
rădăcinile, de a nu ne abate de la 
cursul firesc al istoriei, de a nu lăsa 
în urmă trecutul. Așadar, i-a invi-
tat pe toți să răsfoiască împreună o 
nouă filă a moștenirii lor lingvisti-
ce, să intre împreună în subiectele 
de ortografie, știind de la bun în-
ceput că toți sunt câștigători prin 
simplul fapt că se află aici, prin 
simplul gest că astăzi au vorbit ro-
mânește unii cu alții și au reușit să 
se adune sub același acoperiș atâția 
reprezentanți ai comunității româ-
nești din Ungaria.

Doamna Mihaela Baicu, Profe-
soară de Limba Română, venită de 
6 ani la Școala Generală din Mi-
cherechi, cu sprijinul Inspectoratu-
lui Județean Bihor și al Reprezen-
tanțelor Diplomatice ale României 
în Ungaria, i-a salutat la rândul său 
pe toți invitații și a anunțat meto-
dologia de desfășurare a Concur-
sului de Ortografie, pentru cei 34 
de elevi, împărțiți în trei grupe de 
lucru: clasele 3-4, 5-6 și 7-8. Tim-
pul de lucru a fost de o oră și a cu-
prins în prima parte o dictare, iar 
în partea a 2-a diverse exerciții de 
recunoaștere a formelor corecte ale 
unor cuvinte, de despărțire în sila-
be, de alcătuit propoziții, de format 
pluralul și de corectat texte care 
conțin greșeli. Cele trei grupe s-au 
retras pentru concurs, desfășurat în 
trei săli diferite, sub supravegherea 

Doamnelor Învățătoare Eva Pătcaș 
la clasele 3-4, Solcan Anica la cla-
sele 5-6 și Maria Pătca Petrușan la 
clasele 7-8.

După desfășurarea propriu-zisă 
a Concursului de Ortografie, unde 
elevii au dovedit pricepere și im-
plicare, a urmat corectarea lucrări-
lor, masa oferită tuturor concuren-
ților și premierea elevilor, ce a avut 
loc în aula Școlii Generale. Astfel, 
la grupa 3-5, Premiul I a fost obți-
nut de eleva Albert Alexandra din 
Bătania, Premiul II de elevul Puha 
Darius din Micherechi iar Premiul 
III de elevii Olteanu Simon din 
Bătania și Boldog Alexandra din 
Micherechi. La grupa 5-6 Premiul 
I a fost obținut de eleva Stăvaru 
Mara din Giula, Premiul II de ele-
vul Traistă Cristian din Giula și 
Premiul III de elevii Bihari Marco 
și Puha Agneș din Micherechi și 
de eleva Stan Aida din Bătania. La 
grupa 7-8 Premiul I a fost obținut 
de eleva Albert Andreea din Băta-
nia, Premiul II de elevii Cazac Itai 
Lior din Bătania și Iuhas Cristina 
din Giula, iar Premiul III de eleva 
Gurzău Ana din Micherechi.

Preasfințitul Părinte Siluan i-a 
felicitat, la rândul său, pe toți elevii 
participanți la Concurs, pe cadrele 
didactice care i-au pregătit și pe 
cei care au organizat acest concurs, 
atât de important, atât pentru for-
marea noilor generații de elevi în 
tainele cunoașterii limbii române, 
cât și pentru omagierea unor per-
sonalități și valori ale trecutului și 
a oferit, la rândul său, un Premiu, 
în cărți, din partea Episcopiei, pe 
care l-a acordat elevei Stan Aida 
din Bătania.

Doamna Profesoară Pușkar 
Martin Maria, una dintre cele două 
fiice ale vrednicului de pomeni-
re Învățător Gheorghe Martin, a 
oferit un premiu în bani pentru cel 
mai bun elev din Micherechi par-
ticipant la acest concurs și care i-a 
revenit în acest an elevului Puha 
Darius.

Toți cei 34 de elevi concurenți 
au primit câte un cadou oferit 
lor din partea organizatorilor, cu 
sprijinul Centrului pentru Învăță-
mânt din Giula, al Fundației Kle-

bersberg, iar masa a fost oferită 
atât elevilor, cât și celorlalți invi-
tați, cu sprijinul Primăriei din Mi-
cherechi.

Gheorghe Martin (1935-2008), 
cel căruia îi poartă numele acest 
Concurs Național de Ortografie, 
s-a născut într-o familie de români, 
în comuna Micherechi. A ales me-
seria de Pedagog, specializându-se 
ca Profesor de Română și Istorie și 
a predat la Școala Generală Româ-
nească din Micherechi, după care 
a devenit Inspector Școlar. Este 
unul dintre promotorii învățămân-
tului românesc din Ungaria. Timp 
de mai multe decenii a organizat 
cursuri de perfecționare pentru 
cadrele didactice. Pentru înlesni-
rea activității didactice, a elabo-
rat programe școlare și manuale, 
îmbunătățind nivelul de predare 
al limbii române. A slujit ani de-a 
rândul învățământul românesc din 
Micherechi și din Ungaria, fiind 
un model demn de urmat. A luptat 
necontenit pentru promovarea și 
conservarea tradițiilor românești, 
prin activitatea sa contribuind în 
mod semnificativ la succesul și 
reputația românilor din Ungaria, 
și nu întâmplător a fost distins cu 
numeroase premii.

Dumnezeu i-a dăruit două fiice, 
dintre care una este până în ziua de 
astăzi Profesoară la Școala Genera-
lă din Micherechi (Doamna Pușkar 
Martin Maria), iar cealaltă (Doam-
na Emilia Martin) este un renumit 
etnograf și muzeograf la Muzeul 
Județean „Munkácsy Mihály”, din 
Bichișceaba (Békéscsaba), Șeful 
Secției Științifico-Muzeologice de 
la acest Muzeu și a fost anterior și 
Director al Muzeului „Erkel Fe-
renc” din Giula.

Imaginea umană și spirituală a 
Dascălului Gheorghe Martin va ră-
mâne mereu în amintirea comuni-
tății românești din Ungaria și este 
evocată anual și prin Concursul de 
Ortografie de la Micherechi, care îi 
poartă numele.
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