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Sărbătoarea
tuturor

R

1 Mai – ziua internaţională
a celor ce muncesc
„Râde iarăși primăvara
Peste câmpuri peste plai,
Veselia umple ţara
C-a venit Întâi de Mai”.

Cine nu-şi aminteşte
versurile pe care le cântam
la şcoală cu ocazia zilei de
1 Mai, sărbătoarea internaţională a muncii? An de
an, ne amintim de această
sărbătoare, o zi care era
îndelung pregătită în şcoli, fabrici şi uzine pentru
marea defilare a oamenilor
muncii. De 1 Mai lumea era
la defilare pe marile bulevarde ale orașelor, scandând
lozinci de viaţă bună şi
recunoştinţă şi trecând „radiind de fericire” prin faţa
tribunelor unde, autoritățile
de partid şi de stat, salutau
manifestanții, în semn de
apreciere pentru eforturile
depuse în câmpul muncii.
Sigur că, la vremea aceea, explozia de bucurie pe
care propaganda comunistă
ținea cu tot dinadinsul s-o
arate, regizând acest spectacol, nu era pe placul majorității muncitorilor, țăranilor,
intelectualilor şi elevilor.

Aceștia erau aduși în grupuri
mari, cu forța, la demonstraţie, pe ploaie, vânt ori arșiță,
ore întregi așteptând iar mai
apoi scandând lozinci adresate „iubiților conducători”.
Pentru a înţelege mai bine
de unde vine şi cum a ajuns
să fie sărbătorită cu atâta fast
această zi, vom reda în cele
ce urmează un scurt istoric
al momentelor care au precedat sărbătorirea acestei zile.
Secolul al XIX-lea, aduce cu
sine o puternică tendinţă de
industrializare atât în SUA cât
şi în Europa, astfel că, muncitorii erau obligați de patroni
să muncească până la 14 ore
pe zi, cu salarii nu întotdeauna
convenabile. Având în vedere
această situaţie, nu de puţine
ori, muncitorii din marile confederații sindicale au demonstrat, cerând reducerea orei de
muncă precum şi alte drepturi
şi libertăţi civice. Astfel, vom
menţiona aici marea demonstraţie din anul 1872, când
o sută de mii de muncitori
din New York, majoritatea
din industria construcțiilor,
au cerut reducerea timpului
de lucru la 8 ore şi mărirea

salariilor. Mișcarea sindicală
din Statele Unite a fost deosebit de activă, astfel că, nu de
puţine ori muncitorii au fost
chemați la greve şi demonstraţii pentru apărarea drepturilor
şi libertăţilor cetățenești.
În data de 1 Mai 1886, sute
de mii de manifestanți au protestat pe teritoriul SUA, cea
mai mare manifestație având
loc la Chicago cu nouăzeci de
mii de demonstranți dintre
care, patruzeci de mii erau
în grevă generală. În urma
acestor demonstraţii şi a negocierilor care s-au purtat
cu patronatul, aproximativ
treizeci şi cinci de mii de
muncitori au câştigat dreptul
la ziua de muncă de opt ore
fără reducerea salariului.
Dar lupta dintre muncitori
şi patronat pentru dobândirea
unor drepturi şi libertăţi, a
continuat, de multe ori atingând cote de înaltă agresivitate datorate apariției unor lideri
anarhiști care aparțineau
unei mişcări muncitorești
promotoare a unor tactici
militante violente. Așa se face
că, în ziua de 1 Mai 1886, la
Chicago, în Piața Haymarket,

patru protestatari au
fost împuscați şi foarte
mulți au fost răniţi.
În ceea ce priveşte Europa, în anul
1889, impulsionați
de mișcările socialiste ale federațiilor
sindicale americane,
social-democrații, afiliați în Internaționala
a II-a, au stabilit la
Paris, ca ziua de 1
Mai să fie declarată
o zi Internaţională
a Muncii. 1 Mai,
a devenit astfel, în
aproape toată lumea,
„Ziua Internaţională a
Muncii”. În majoritatea
țărilor vest-europene,
ziua de 1 mai este o
zi liberă. În România,
această zi a fost sărbătorită prima dată
de către mișcarea socialistă în anul 1890.
La fel şi în Ungaria,
ziua de 1 Mai a fost
declarată zi liberă şi
este sărbătorită în mod
cu totul liber după
aprecierea fiecăruia.

omânii de pretutindeni
trăiesc anul acesta cea
mai frumoasă sărbătoare,
100 de ani de la Marea
Unire. Sărbătoarea Centenarului
este un prilej de reafirmare a patriotismului, a identității naţionale şi a
tradițiilor noastre milenare, pentru
toţi românii, atât pentru cei care
trăiesc între graniţele ţării, cât şi
pentru cei care se află în străinătate.
România are un trecut istoric,
politic și cultural pe care își poate
construi viitorul. Acum, după 100
de ani de la Marea Unire, România
are un statut sigur şi clar, cu granițe
puternice. România este membru al
Uniunii Europene, membră NATO,
al şaptelea stat ca număr de locuitori
dintre țările membre ale Uniunii
Europene, un partener solid şi serios
pe plan extern.
Centenarul nu este o sărbătoare
a trecutului, ci una a viitorului.
Faptele istorice ale predecesorilor
noștri ne obligă la unitate, la construirea unui viitor mai bun prin
unirea libertății cu responsabilitatea
și solidaritatea.
Centenarul ne vorbește despre
unitate și solidaritate, iar România
are nevoie de toți românii săi, indiferent unde i-ar fi dus ale vieții valuri…
Cu siguranță, emoția Centenarului este resimțită în toate comunitățile de români de peste hotare, cu
toate că trăiesc departe de patriamamă. Românii din diaspora rămân
români, cu drepturi totale şi cu sentimente naţionale. Departe de casă,
chiar dacă interesele economice
sau educaționale sunt diferite, sentimentul de a fi român este comun.
Centenarul reprezintă un simbol
care întărește acest sentiment, mândria de a avea o origine şi o istorie
comună, indiferent de ţara sau continentul unde locuim. Marea Unire
este o sărbătoare bazată nu doar pe
granițe, ci pe „trăirea” de român, de
zestrea comună: istorică, folclorică,
gastronomică sau culturală!
Românii trebuie să dea dovadă de
unitate, să construiască în liniște
identitatea națională şi să primeze
interesul românesc în toate faptele
lor. Iată de ce este nevoie, astăzi,
mai mult decât oricând, să fim alături unii de ceilalți și să colaborăm
pentru binele tinerilor noștri, a instituțiilor românești și pentru buna
imagine de pretutindeni a tuturor
românilor!

ZI DE ZI
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Comemorarea
părintelui spiritual

În cadrul școlii Generale
„Lorántff y Zsuzsanna” din
Pocei s-a desfășurat în perioada 16–21 aprilie, un program
curriculum închinat părintelui
spiritual al acestei instituții de învățământ, principesa
Lorántffy Zsuzsanna, soția lui
Rákóczi I, cea care a contribuit
la dezvoltarea școlilor maghiare și a culturii naționale
în secolul al XVII-lea. Astăzi,
instituții de învățământ din
Ungaria şi România îi poartă
numele. Printre acestea se numără şi școala din Pocei, școală
unde limba română se predă ca
obiect de studiu.
Pentru a rememora amintirea principesei, conducerea instituției a organizat un
program care s-a desfășurat
pe parcursul unei săptămâni.
Programul a cuprins proiecții
de film, concursuri de desen,
recitare, sportive, interactive
precum şi inițiere în drumeții.
După-amiaza zile de marți a
fost ocupată cu diferite îndeletniciri: colorat, realizare de
forme din ghips, magneți de
frigider, mozaic, în funcție de
preferința fiecăruia.
39 de elevi din clasele primare şi-au măsurat abilitățile

de recitare într-un concurs în
care tema a fost principesa.
Clasamentul a fost următorul:
clasele 1–2: locul I – Makula
Zsolt Oszkár, 1/b; locul II –
Holenik Ádám 2/b; locul III –
Gurbai Attila, 2/b şi Rézműves
Amanda, 2/a; menţiune – László Izabella, 1/b şi Rézműves
Bence, 1/b; clasele 3–4: locul
I – Mezei Erika, 4/a; locul II
– Nagy Nóra, 4/b; locul III –
Deminger Petra, 4/a; menţiune
– Nagy Anikó, 4/a.
Într-o altă zi elevii mai talentați în ale IT-ului au proiectat
diferite filme realizate de ei.
Cei cu înclinații către arte au
participat la concursul de desen cu tema „Viața principesei”
unde cei mai buni s-au clasat pe
podium. Clasele 1–2: locul I –
Mándoki Attila, 1/a; locul II –
Vidács Lorenzó, 2/b; locul III –
Marinka Szabolcs, 1/a; clasele
3–4: locul I – Kovács Krisztián,
3/b; locul II – Aliman Renáta, 4/b; locul III – Gurbai
Krisztián 4/b; clasele 5–6: locul I – Gombos Alexandra, 5/a;
locul II – Gombos Andrea, 6/a;
Locul III – Lénárt Emese, 6/a şi
Farkas Zsolt, 6/a; clasele 7–8:
locul I – Gurbai Barnabás, 7/b;
locul II – Mezei Amanda 7/b.

„Rămâi mereu deschisă soarelui,
luminii, tinereţii…
Rămâi o primăvară viaţa toată!”
(Nicolae Iorga)

Elevii au participat şi la competiția națională de cross, alergare 20 de minute, unde au
purtat tricouri galbene, acesta
reprezentând un respectul
pentru demnitatea umană și
simpatia pentru pacienții nevindecabili. La clasele primare
clasamentul a arătat astfel:
locul I – clasa 3/a; locul II –
clasa 4/b; locul III – clasa 4/a.
La gimnaziu: locul I – clasa
6/b; locul II – clasa 8/b; locul
III – clasa 7/a.
Vineri, întreaga școală a
participat la o tură de orientare
turistică cu puncte de oprire
unde participanții trebuiau să

„Învăţaţi să lăsaţi pe chipul vostru
să înflorească un zâmbet, este darul
pe care-l oferiţi aproapelui, este darul
pe care-l oferiţi întregului Univers!”
(Octavia Paler)

Promoţia de absolvenţi 2014 – 2018 a Liceului Românesc
„Nicolae Bălcescu” organizează sâmbătă, 5 mai, cu începere de la ora 10,
la Centrul Cultural Românesc (Giula, Piaţa Líceum nr. 2)

Serbarea de bun rămas
Compania de construcții de căi ferate Swietelsky caută urgent
pentru sectoarele de lucru din Sud-Estul Ungarei, translator/i de limba română – maghiară, în vederea comunicării cu angajații.
Perioada de angajare: din mai până la sfârșitul lunii noiembrie.
Desfășurarea activității: lângă calea ferată. Se asigură echipament
de protecție (bocanci şi salopetă).
Durata muncii şi repartizarea programului sunt determinate de intervalul de lucru, sarcini
și întreruperea circulației pe tronsonul de lucru.
Angajarea se face în baza contractului de muncă individual sau a acordului de colaborare,
iar salarizarea se atribuie în baza negocierii.
Cei interesare pot obţine informații suplimentare la adresa de e-mail:
j.horvath@vasuttechnika.hu sau la nr. de telefon: 0036-30/525-0823.

răspundă corect la întrebări
legate de principesă şi la care
podiumul a arătat astfel: locul
I – clasa 8/b: Vince Szilvia,
Halász Ildikó, Aliman Noémi;
locul II – clasa 7/a: Oláh Petra,
Simon Petra, Simon Dániel; locul III – clasa 7/b: Budai Enikő,
Mező Boglárka, Tóth Cintia.
La întrecerea sportivă „Cupa
Lorántffy” au participat echipe
din Pocei, Esztár şi Kismarja,
câștigătoare fiind echipa din
Pocei, care va păstra timp de
un an cupa transmisibilă. Pe
locul II s-a clasat Kismarja, iar
pe trei Esztárul.
De asemenea, elevii au mai

putut participa şi la spotul minții, competiția de şah, cei mai
buni fiind: locul I – Lakatos
Krisztián, 7/b; locul II – Szilágyi Tibor, 7/b; locul III – Simon
Áron Ferenc, 7/b şi menţiune –
Lakatos Renátó, 6/b.
La sfârșitul programului,
directoarea şcolii, Molcsár Piroska a înmânat participanților
diplome şi premii în obiecte şi
cărţi, după care, cu toţii, s-au
deplasat în parcul Lorántffy,
unde se află bustul principesei,
pentru a depune coroane şi a-i
aduce un omagiu.
Nagyné Kelemen Mónika
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VIAŢA NOASTR Ă

Nicula Flora – o
mamă care a luat
viaţa de la capăt

întâmplat. Ca mamă, asemenea
lucruri sunt de neînțeles. Nu
doresc nimănui să i se întâmple
asemenea lucruri.
– Au trecut 13 ani de la
acea tragedie. Cum vă simțiți
acum?
– Durerea sufletească nu va
trece niciodată, dar timpul mai
alină durerea, iar viaţa îşi urmează cursul său. Acum m-am
mutat la Giula, unde am şi locul
de muncă, Gyula Tüzép Kft. Mă
înțeleg bine cu colegii de muncă
(eu sunt administrator) şi me-

reu, puţin câte puţin, încerc să
revin la viaţă, să fac ce trebuie
făcut, pentru că timpul nu stă
pe loc. Unele dintre leacurile
cele mai eficiente pentru vindecarea sufletească sunt munca
şi călătoriile. Încerc să le fac cât
mai bine şi să am mulțumirea
şi satisfacţia lucrului bine făcut.
– Cum merg treburile la
locul de muncă? Aveți cumpărători de materialele de
construcții?
– Șeful meu este mulţumit de
afacerea sa. Astăzi, ca şi întotdeauna, mulți oameni doresc săşi modernizeze locuințele sau,
de ce nu, să construiască altele.
Materialele de construcții vor
fi întotdeauna la mare căutare,
mai ales că la firma noastră prețurile sunt pentru toate buzunarele. De aceea îi îndemn pe cei
care vor citi aceste rânduri, să
vină să cumpere de la noi pentru
că materialele comercializate
de firma noastră sunt de bună
calitate şi la un preţ accesibil.
– Ce dorești să transmiți
cititorilor ziarului Cronica?
– Doresc să-i asigur de stima
şi respectul meu şi să le spun că
atunci când li se pare totul pierdut, speranța moare ultima, şi
că oricât de mari ar fi greutățile
vieţii care vin peste noi să nu-şi
piardă credinţa, pentru că ziua
de mâine va fi o nouă zi, care
să ne aducă lumină în suflet şi
bucurie.
Omul are puterea de a o lua
mereu de la capăt şi ori de câte
ori cade, trebuie să se ridice şi să
meargă mai departe!
Petru Puşcaş

săptămânii să înmâneze copiilor cu rezultatele cele mai bune
diplome şi cadouri. Efortul tinerilor nu a fost în zadar, fruntașii
participând la o excursie de o zi la
Oradea, unde s-a vizitat centrul
orașului, cele mai importante
şi impozante clădiri ale acestui
frumos municipiu, reședință a
județului Bihor, dar au avut totodată posibilitatea de a practica
cunoștințele de limba română.
Elevii cu cele mai bune rezultate
Concurs de povestire: locul
I – Papp Réka, clasa a IV-a; locul
II – Tóth Kamilla, clasa a VI-a;
locul III – Lata Alexandru Antoniu, clasa a IV-a.
Concurs de desen clasele I–IV:

locul I – Groza Zsófia, clasa a
IV-a; locul II – Papp Réka, clasa
a IV-a; locul III – Karancsi Karolina, clasa a III-a.
Concurs de desen clasele V–
VIII: locul I – Tóth Kamilla,
clasa a VI-a; Karancsi Elizabet,
clasa a VI-a; Lauff Reghina, clasa
a VIII-a.
Concurs ortografie clasele
I–IV: locul I – Lata Alexandru
Antoniu, clasa a IV-a; locul II –
Karancsi Karolina, clasa a III-a;
locul III – Lata Anasztázia Emilia, clasa a II-a.
Concurs de ortografie clasele
V–VIII: locul I – Lauff Reghina,
clasa a VIII-a; locul II – Váradi
Krisztina; locul III – Molnár
Laura.
J. Vmirjáncki

Se spune că fiecare om este unic prin felul său şi că este o
fiinţă irepetabilă, capabilă să depășească prin voinţă orice
eveniment critic din viaţă, să se ridice de câte ori este căzut
şi să meargă mai departe, în lungul drum al nopţii către lumină. Deseori auzim vorbindu-se despre adevărate tragedii
întâmplate cu noi, oamenii, de care ne mirăm sau rămânem
surprinși, nu numai de gravitatea lor dar şi de soluțiile pozitive care au dus la o rezolvare favorabilă a cazului.
În fond, fiecare dintre noi purtăm în viaţă crucea suferinței care are un rol esenţial în devenirea noastră. În urmă cu
aproape 13 ani o mamă îşi pierdea, într-un grav accident de
circulaţie, unicul fiu care nu împlinise 20 de ani şi care era
bucuria şi speranța ei. Ce o fi fost în sufletul mamei, numai
ea şi Dumnezeu știe, dar cu siguranţă nimeni nu ar dori să
trăiască asemenea momente.
Întâmplarea a făcut ca această femeie să locuiască pe strada Jász Lukács, în Giula şi să aparțină comunității românești
din Oraşul Mic Românesc. Drept urmare dorim să o prezentăm cititorilor noștri, într-un scurt interviu.
– Vă rog să vă prezentați în
câteva cuvinte.
– Mă numesc Nicula Flora
şi sunt născută în Chitighaz,
în anul 1965, octombrie 14, din
părinţi de origine română, Petru
Nicula şi Flora Vidican, de religie creştini-ortodocşi. Mai am
o soră, Ivánné Nikula Edit, mai
mică cu 7 ani ca mine, care actualmente locuiește în Chitighaz.
– Unde ați urmat Școala
Generală?
– Școala primară am urmat-o
în localitatea natală între anii
1972–1976, iar cursurile gim-

naziale între anii 1976–1980,
tot la Chitighaz. Așa cum este
tradiția la mai toate familiile de
români din Ungaria, cursurile
liceale le-am urmat la N. Bălcescu, la Giula, şcoală pe care
am frecventat-o numai doi ani
de zile, după care m-am angajat
în câmpul muncii. Am lucrat
timp de 10 ani la primăria din
Chitighaz, perioadă în care miam completat studiile la seral,
la Liceul din Aletea, între anii
1992–1994. După ce am terminat contractul de muncă cu
primăria, m-am angajat la firma

de curăţenie Simi-mester Kft.
unde am lucrat 4 ani.
– Când v-aţi căsătorit?
– M-am căsătorit în anul 1985
şi am avut un băiat, Csongrádi
Barnabás. Căsnicia mea a durat
27 de ani, până când tragedia a
lovit năprasnic familia noastră.
Unicul băiat, care nu împlinise
20 de ani, a avut un grav accident de camion şi a decedat.
Voi rămâne îndurerată până
la sfârșitul vieţii. Băiatul meu
îmi lipseşte foarte mult. Este
cumplit de dureros ce mi s-a

Săptămână
românească, la
Apateu

În cadrul Școlii Generale din
Apateu, pe lângă limba engleză
se predă ca şi obiect de studiu
şi limba română. Cunoașterea
limbilor străine dar mai ales a
ţării limitrofe s-a dovedit a fi de
mare folos.
Profesorii care predau limbi
străine caută mereu cele mai
adecvate metode în predarea
limbii, motivând astfel elevii în
însușirea limbii respective.
O bună oportunitate este şi

organizarea „Săptămânii românești” în cadrul căreia sunt organizate concursuri de povestire,
desen şi ortografie la care participă marea majoritate a elevilor
școlii. Marea parte a sarcinilor
sunt preliminare, la concursul
final clasificându-se elevii cu cele
mai bune rezultate.
Sáf rányné Berényi Mária,
organizatorul principal al programului, a evaluat activitățile
elevilor urmând ca la sfârșitul

BISERICA
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Simpozionul
naţional „Unitate
și dăinuire.
Centenar România
Mare 1918–2018”

Catedrala Episcopală din
Caransebeș a organizat „Zilele
Credinței și Culturii în Episcopia Caransebeșului” în cadrul
cărora a avut loc şi Simpozionul
naţional „Unitate și dăinuire. Centenar România Mare
1918–2018”.
În Duminica Tomii, ierarhi,
preoți, diaconi și credincioși au
mers în procesiune de la Catedrala istorică „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” până la
Catedrala „Învierea Domnului”, unde s-au rugat împreună
la Sfânta Liturghie oficiată de
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.
Din soborul de ierarhi au
făcut parte: ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; ÎPS Timotei,
Arhiepiscopul Aradului; PS Lucian, Episcopul Caransebeșului;
PS Nicodim, Episcopul Seve-

rinului și Strehaiei; PS Andrei,
Episcopul Covasnei și Harghitei;
PS Galation, Episcopul Alexandriei; PS Siluan, Episcopul
Ortodox Român al Ungariei; PS
Damaschin Dorneanul, Episcop
vicar al Arhiepiscopiei Sucevei
și Rădăuților; PS Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.
Răspunsurile liturgice au fost
oferite de Corala Armonia.
Ierarhul locului, PS Lucian a
vorbit despre importanța acestei
sărbători, mai ales pentru comunitatea locală, şi a evidenţiat
semnificația centenarului Marii
Uniri, „un an important pentru
istoria tuturor românilor, anul
unității noastre de credință și
de neam”.
Totodată, Preasfinţia Sa şi-a
exprimat speranța ca „toate
manifestările ce vor urma să

Hramul bisericii
din Toracul Mare,
Serbia

Biserica românească din Toracul Mare, din Serbia, închinată Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe și aparținând Episcopiei Daciei Felix, și-a sărbătorit
cu anticipație hramul.
Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, a săvârșit sâmbătă, 21 aprilie, Sfânta Liturghie
Arhierească în locașul de cult,
împreună cu un sobor numeros.

Ierarhul a fost întâmpinat
potrivit tradiției, de soborul
slujitor, copilași îmbrăcați în
costume populare, de credincioși și de corul bisericii din
Satul Nou, Serbia, care a dat și
răspunsurile la Sfânta Liturghie, în stil bănățean.
În cuvântul de învățătură,
rostit la momentul potrivit,
Ierarhul a vorbit despre viața
exemplară a Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, foarte cunoscut și îndrăgit în toată lumea

determine clerul și poporul ca
pe mai departe să intensifice
misiunea și propovăduirea cu
timp și fără timp a Evangheliei
lui Hristos”.
După slujbă, în fața catedralei
a avut loc deschiderea tradițională a Rugii de la Oraș.
Sărbătoarea a debutat în ajunul hramului cu un concert
extraordinar susținut de către
Corala „Armonia” din Arhi-

episcopia Tomisului, în piața
„General Ioan Dragalina” din
municipiu.
În continuare a fost vernisată
expoziția foto-documentară
intitulată „Caransebeș 1918”,
fiind prezentată de Ovidiu Roșu,
directorul Arhivelor Naționale,
la Galeria de Artă „Corneliu
Baba” a Casei de Cultură din
Caransebeș.
În cadrul „Zilele Credinței și
Culturii”, la Reşiţa, s-a desfăşurat
Simpozionul naţional „Unitate
și dăinuire. Centenar România
Mare 1918–2018”.
Deschiderea oficială a manifestării a avut loc, începând
cu ora 9.30, în Aula Magna a
Universității „Eftimie Murgu”.
În debutul simpozionului Corul
Mănăstirii Nera și Corul Secției
de Teologie Ortodoxă Didactică
din cadrul Facultății de Ştiinţe
Sociale a Universității „Eftimie
Murgu” au susţinut un recital
coral.
În continuare, au avut loc mesaje și cuvinte de binecuvântare
din partea ierarhilor prezenți,
comunicări care au evidenţiat
tema unității de credință și de
neam, importanța credinței în
unitate și a acțiunilor întreprinse de făuritorii Marii Uniri în vederea îndeplinirii dezideratului
național.

Acestora li s-a adaugat lansarea unor volume care au avut ca
teme centrale aceleași subiecte,
precum și vernisarea expoziției
foto-documentare „Episcopia
Caransebeșului și Marea Unire
din 1918”, vernisaj ce s-a desfășurat în foaierul Universității
„Eftimie Murgu”.
Sesiunea de comunicări a
avut loc pe două secțiuni: Teologie și Istorie. La aceste comunicări au participat ierarhi, preoți,
istorici, oameni de cultură de pe
teritoriul Episcopiei Caransebeșului, dar și din întreaga țară, și
care contribuie, prin susținerea
unor lucrări legate de credință și
unitate, la Anul Omagial 2018,
proclamat ca fiind „al unității
de credință și de neam şi Anul
comemorativ al făuritorilor
Marii Uniri din 1918”. La acest
simpozion a fost prezent şi PS
Siluan, Episcopul Eparhiei Române din Ungaria şi Locţiitor
al Episcopiei Dacia Felix.
Marți, 17 aprilie, începând
cu ora 9.30, s-a reluat comunicările pe secțiuni, urmând ca
după-amiază să se viziteze Mănăstirea Vasiova, recunoscută
în Episcopia Caransebeșului
pentru existența unui izvor de
apă cu puteri miraculoase.
BPEORU

creștină, care ne demonstrează
tuturor că mai presus de profesie și de viitorul strălucit, văzut
din punct de vedere uman,
stau valorile credinței creștine și a mântuirii sufletului,
promovate în mod desăvârșit
de viteazul ostaș al lui Hristos
Gheorghe, ce nu a pregetat să
îl mărturisească pe Domnul
și Învățătorul Său cu prețul
vieții, devenind Mare Mucenic
și pildă pentru creștini, până în
ziua de astăzi.
Cei care s-au pregătit, au fost
cuminecați cu Sfintele Taine,
iar după Rugăciunea Amvonului, potrivit tradiției din Banat,
cu prilejul hramului, Ierarhul,
clerul și credincioșii au înconjurat locașul de cult, la fel ca
în Săptămâna Mare, rostind

ectenii, iar apoi s-a făcut și
frângerea colacului și stabilirea
noului naș al bisericii, pentru
anul în curs.
La slujbă au participat circa
150 de credincioși, din Torac și cealaltă Parohie, Sărcia,
administrată tot de părintele
Cristian Popii, dar și clerici și
credincioși din localitatea înfrățită, din România, Săcălaz, din
județul Timiș și din Episcopia
Caransebeșului.
Toți cei prezenți au luat parte apoi și la o agapă frățească,
oferită la Centrul Misionar-Pastoral al Parohiei, unde atmosfera de comuniune ortodoxă și
românească și de sărbătoare a
continuat, fiind de față și câțiva
dintre membrii Ansamblului
folcloric „Lira” din Torac, cu

mai bine de 130 de ani de existență, foarte cunoscut și apreciat de românii din aceste părți.
În localitatea Torac funcționează două Parohii românești:
Toracul Mare și Toracul Mic,
care au la origine legături cu
localități din România (Săcălaz, din județul Timiș, Serdin,
Satul Nou și Frumușeni, din
județul Arad), de unde au fost
colonizați aici români, prin
decretul Împărătesei Maria
Tereza, în urmă cu circa 250
de ani. Biserica din Toracul
Mare a fost construită în 1881,
fiind închinată Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, iar cea din
Toracul Mic în 1829, cu hramul
Nașterea Maicii Domnului –
transmite Biroul de Presă al
Episcopiei Daciei Felix.

ŞCOALĂ
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Elevii școlii
generale „Nicolae
Bălcescu”
– mândria
comunității
noastre
Pe baza rezultatelor bune
a elevilor, an de an, școala
românească din Giula este
evidențiată la diferitele concursuri, indiferent unde sunt
acestea organizate – la nivel
local, județean, regional sau
naţional. Aflând despre merituoasele rezultate, împreună
cu direcțiunea școlii, ne-am
gândit să facem publică lista
elevilor care au dus renumele
școlii românești din Giula
până la ora actuală, peste graniţă. Ei sunt ai noștri şi este
firesc să ne mândri cu ei. În ei
ne stă speranța în viitor, atât
a comunității românești, cât
şi a societăţii. Tot ce fac de la
această vârstă, prezența activă
în viaţa societăţii, minunatele
rezultate obţinute în diferite
domenii nu pot fi altceva decât
cheia spre succes.

Însă, până să se ajungă la
un astfel nivel este nevoie de
multă muncă, sârguință şi conștiinciozitate. Nici de acestea
nu ducem lipsă, munca pentru
tinerii noștri însemnând mai
degrabă o provocare, dezvoltare a cunoștințelor, decât o
povară greu de dus. În spatele
acestor rezultate se află atitudinea părinților şi educația pe
care aceștia o dau odraslelor
lor, principiile în care îi cresc
dar totodată şi munca profesorilor, care sunt devotați în
totalitate meseriei pe care şiau ales-o şi fac tot posibilul ca
toate cunoștințele pe care le au
să fie transmise elevilor.
Rezultatele elevilor Școlii
Generale „N. Bălcescu” din
Giula sunt următoarele:
Concursul naţional pe echipe la limba engleză cu tema

„Crăciunul” – locul I (categoria
starter cu participarea a 352 de
echipe); echipa a fost formată
din elevii: Galea Eszter, Seres
Kata, Németh Anna, Peres
István; profesor pregătitor,
Szántóné Borbély Angéla.
Concursul judeţean de matematică „Zrínyi Ilona”: locul
I – Makovej Norbert (clasa a
V-a), profesor pregătitor, Jova
Andrea Timea; locul XIV –
Magyar Gergő (clasa a VIII-a),
profesor pregătitor Jova Andrea Timea. Juhász Krisztina,
elevă în clasa a VI-a s-a clasat
pe locul 23, iar Dézsi Joel pe
locul 58.
În clasamentu l primi lor

o sută se af lă şi Illich Ajsa
Vadvirág, clasa a VI-a, Pál
Barnabás Jenő, clasa a II-a,
Gyarmat Kristóf, clasa a IV-a
şi Nagy Roland, clasa a VIII-a,
cu toții având ca profesor pregătitor pe doamna Jova Andrea
Timea. La această categorie
premierea primelor 15 locuri
se face în localitatea Şercad;
Concursul de Ştiinţe ale
Naturii, organizat de Școala
Genera lă şi Liceul Catolic
din Giula „Karácsonyi János”,
categoria clasele VII–VIII:
Dézsi Joel, clasa a VII, Magyar
Gergő, clasa a VIII-a s-au clasat
în finală.
Tot în cadrul acestui con-

curs s-au obţinut următoarele
rezultate: Fekete Sára Ilka,
clasa a VII – locul 7; Szöllősi
Hanna, clasa a VIII-a – locul
8; Fekete Sándor Simon, clasa a
VII – locul 9; Szelezsán Petra,
clasa a VIII-a – locul 13; Nagy
Roland, clasa a VIII-a – locul
15, Csobán Fanni Edina, clasa
a VIII-a – locul 19. Elevii au
fost pregătiți de doamna profesoară Cserhátiné Gurzó Eva.
La concursul naţional de
creaţie poetică „Garden Gizi
és Garden Guszti farsangol”
organizat de Vega-Ház, eleva
Szél Dorka din clasa a II-a a
primit premiul special.
Corina

Datorită originii tatălui, Attila
a fost înregistrat în registrul
stării civile din Ungaria ca fiind
de religie creștină de rit oriental, adică ortodoxă. Viaţa lui
József Attila a fost presărată cu
momente marcante chiar din
copilărie, acestea influenţându-i caracterul şi afectivitatea.
Întreaga sa viaţă pare a fi un
şir de tratative de a trăi, de a
simţi, deoarece poetul nicăieri
nu se simțea acasă. Toate aceste
sentimente de nesiguranță au
făcut ca tânărul scriitor să se
arunce când în tabăra partidului comunist, când în tabăra
anarhiștilor, când în pragul
labilității psihice.
În comparaţie cu alţi scriitori, Attila şi-a descoperit

devreme propria voce fapt
dovedit în poeziile: Cu inima
curată (1925), Medalioane
(1927–1928). Studiind atât în
ţară cât şi la Paris, poetul a
tradus o mulţime de poezii din
limba franceză. Dintre poeziile
traduse din limba română se
evidențiază poezia Noi vrem
pământ a lui George Coşbuc.
Despre legătura sa cu neamul
român, József Attila scria în
poezia „La Dunăre”: „Mama-i
cumană , tata-i jumate
secui, jumate român
o r i d e t o t . /G u r a m a m e i
mi-a d at dulci dumic at e ,
într-a tatii adevăru-i găsea
loc ./Ei se îmbrățișeaz ă
când mă mișc./Din pricin-

asta mă-nt ristez uneori –
asta-i trecerea. /Aşa sunt. Îmi zic:
„Ai să-nţelegi când nu vom mai
fi noi!…”
Ziua poeziei maghiare a fost
marcată şi de elevii liceului
românesc din Giula, care sub
coordonarea profesoarei de
limba maghiară Mariana Orosz
Martyin, au prezentat viaţa
poetului József Attila, redând
câteva din cele mai alese versuri din lirica sa.
Totodată, au fost amintite
toate acele instituții, piețe, monumente care poartă numele
poetului. Doamna profesor a
iniţiat şi un joc interactiv bazat
pe lirica maghiară la care a invitat toţi elevii prezenți. Corina

Ziua poeziei
maghiare, în
context românesc

În data de 11 aprilie 1905
se năștea la Budapesta, József
Attila, poetul maghiar cu tată
român. Drept urmare, începând cu anul 1964, ziua de 11
aprilie a devenit „Ziua Poeziei
Maghiare”. László Zoltán afirma că „Tot ceea ce a existat
în poezie până atunci, a fost
asimilat de poetica lui József
Attila; tot ceea ce există de
atunci, a început odată cu el”.
Am putea spune că poezia este
mult mai mult decât totalitatea
versurilor care rimează… este
însăşi viaţa.
Lirica poetului tratează condiția orfanului dar şi avatarurile dragostei. Poetul a descris
viaţa mizeră, plină de privaţiuni a proletariatului. Valoarea

întregii sale opere s-a bucurat
de recunoaştere abia după sfârșitul tragic al poetului.
József Attila s-a născut la Budapesta, pe strada Gát, numărul 3 în cartierul Ferencváros,
fiind cel de-a şaselea copil al
familiei. Din nefericire însă,
toți frații au decedat înaintea
nașterii sale. Tată său, József
Áron sau Aron Iosif (1871–1937)
era un muncitor de origine
română din satul Firiteaz, judeţul Arad, iar mama poetului,
Borbála Pőcze (1875–1919) a
fost fiica unor ţărani maghiari
din comuna Szabadszállás,
judeţul Kiskun. Attila a avut
două surori, Eta şi Jolán. Áron,
tatăl poetului, şi-a părăsit familia când băiatul avea trei ani.

DIVERSE
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„Trăirea în
credinţă, viitorul
copiilor de
naționalitate”,
Conferinţă de
pedagogie, ediția a
VII-a

„Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă
şi fără memorie.” (Regele Mihai I)

Credinţa, în viaţa noastră, joacă un loc aparte. Viaţa, de la
naştere până la moarte, este creată pe credinţă, religie. Educarea în credinţă îşi are baza în familie, însă ea nu se poate
realiza fără ajutorul bisericii şi școlii. Dacă procesul educațional este unul dintre cei mai importanți factori de instruire
şi modelare a personalităţii umane, educația de naționalitate
promovează valorile patrimoniale ale grupului etnic prin
limbă, cultură, tradiții, religie.
Promovarea tuturor acestor valori face parte din programul
de menţinere şi dezvoltare a unei nații. În spiritul acestor
principii, Facultatea de Pedagogie din Szarvas a organizat
în data de 18 aprilie, cea de a VII-a ediţie a Conferinței de
învăţământ de naționalitate intitulată „Trăirea în credinţă,
viitorul copiilor de naționalitate”. Evenimentul s-a desfăşurat sub patronajul Episcopiei Romano-Catolice de Seghedin
cu participarea, ca invitat de onoare, a Episcopului dr. Kiss
Rigó László.
Dr. Lipcsei Imre, decanului Instituției de învăţământ superior, a
deschis evenimentul, dumnealui
fiind şi moderatorul lucrărilor
în plen ale conferinței. Scopul
acestei manifestări a fost discutarea problemelor învățământului
de naționalitate (programele
şi inovările în următorii patru
ani, dat fiind faptul că educarea
în grădinițe și școli trebuie să
completeze ceea ce copiii nu pot
obține în familie).
Dr. Kiss Rigó László, Episcopul
romano-catolic de Seghedin –
Cenad, în cuvântul său a vorbit
despre transformarea acestei
conferinţe într-o „spiritualitate
familială” care este unită prin
multilateralitatea lingvistică şi
tradiţii, astfel încât fiecare poate
să conștientizeze propriile valori,
să îşi tragă seva din propriile rădăcini, să își aprecieze propriile
tradiții, cultura și limba, precum
și să își consolideze identitatea
devenind astfel membru al unei
comunități puternice. A făcut
cunoscută şi lansarea unei noi
inițiative în Seghedin, de creare
a unei şcoli gimnaziale şi liceale
care va funcționa cu un curriculum multilingvistic, astfel fiind
admiși elevi a cinci naționalități:

Secţia română

română, maghiară, slovacă, sârbă
și ucraineană, care la sfârșitul studiilor vor putea susţine examenul
de bacalaureat în sistem Oxford.
Igor Furdík, consul general al
Republicii Slovace, a vorbit despre
faptul că un individ se poate naște
oriunde în lume însă nu locul, ci
cultura şi limba îl fac „copil al
națiunii sale”.
Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Giula,
a declarat că statul român garantează supraviețuirea și drepturile
a douăzeci de naționalități, iar
maghiara este prezentă printre
cele zece limbi, cele mai utilizate
pe scară largă în viața publică.
Imre Ritter, reprezentant în
Parlament al germanilor şi deputat parlamentar, a vorbit despre
reușita etniei germane la alegerile
parlamentare din 8 aprilie, care
deschide o nouă filă în istoria
naționalităților, o nouă oportunitate, iar prin prezența sa la
forumul cel mai înalt va încerca
să fie vocea tuturor etniilor din
Ungaria.
De la eveniment nu au lipsit
nici momentele culturale prezentate de elevi. Comunitatea
noastră s-a mândrit cu echipa
de dansuri populare a Școlii Ge-

Dr. Florea Olteanu

Dr. Maria Gurzău Czeglédi

nerale „N. Bălcescu, condusă de
prof. Ioan Nedró, care a încântat
auditoriul cu programul prezentat. Naţionalitatea germană a
fost reprezentată de elevii școlii
generale „Kiss Bálint” din Gyomaendrőd. Aceștia au susţinut
un program adecvat vârstei lor.
Tiberiu Juhász, președintele
Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, a ţinut să
felicitate organizatorii, salutând
inițierea şi continuarea acestei
manifestări dat fiind faptul că
este nevoie de comunicare, de
sfătuire, de schimb de experienţă
în dezvoltarea unui învăţământ
de naționalitate prosper.
Pe rând au luat cuvântul Várfi
András, vicepreședintele Consiliului Județean Bichiş, dr. Takács Árpád, șeful interimar al
Oficiului Guvernamental al Județului Bichiş, Babák Mihály,
primarul localității, iar în încheiere dr. Kozma Gábor, rec-

Dr. Mihaela Birescu

torul Universității „Gál Ferenc”.
După o scurtă pauză Ritter
Imre, deputatul parlamentar al
naționalității germane, a prezentat o prelegere despre concepția
învățământului de naționalitate
preșcolar şi școlar, nivelul de
salarizare al cadrelor didactice,
precum şi despre cursurile de formare şi perfecționare a cadrelor
didactice, accentuând importanța
comunicării în limba maternă.
Conferinţă a continuat pe secțiuni. În cadrul secțiunii române
moderator a fost prof. univ. dr.
Florea Olteanu care a făcut o
incursiune în timp, aducând argumente importante la existența
comunității şi limbii române pe
aceste meleaguri.
Tiberiu Juhász, președintele
AŢRU, a vorbit despre importanța
învățământului de naționalitate
şi modul cum instituția pe care o
conduce se implică în dezvoltarea
şi modernizarea grădinițelor, școlilor generale şi liceului românesc,
atât din punct de vedere administrativ cât şi profesional.
Prezent, consulul general al
Românie la Giula a felicitat organizatorii şi cadrele didactice
de la instituţiile de învăţământ
românesc pentru preocuparea
deosebită în domeniul păstrării
limbii şi valorilor naţionale, consemnând faptul că absolvenții de
liceu din Ungaria au posibilitatea
să urmeze cursurile unor facultăți
din România, pe bază de burse
acordate de statul român, încurajând pe cei prezenți să-i îndrume pe tineri spre această ofertă,

Pr. Dr. Petru Puşcaş

iar pentru elevii care frecventează
cursurile școlilor bilingve sau
unde limba română se predă ca
obiect de studiu, statul român
acordă prin programul ARC
2018, 140 de locuri în Tabăra de
la Oglinzi, județul Neamț.
Dr. Maria Gurzău Czeglédi a
vorbit despre limba română, dialect şi beletristică, cu o trecere
în revistă a celor mai relevante
etape în evoluţia limbii române,
de-a lungul timpului, în această
comunitate.
Dr. Mihaela Birescu, educator
şi lector universitar la Facultatea de Pedagogie din Szarvas a
prezentat lucrarea „Sărbătorile
religioase şi sufletul de copil”, în
care a vorbit despre importanța
religioasă în formarea preșcolarilor.
Dr. Petru Puşcaş în alocuțiunea
sa a vorbit despre contribuția
și rolul părinților în formarea
sufletească a copilului precum
şi despre folosirea limbii române
literare ori în viul grai popular.
La conferinţă au mai fost prezenți din partea comunității
românești: Gheorghe Kozma,
şef de Oficiu AŢRU, Gheorghe
Santău, președintele Autoguvernării Românești din Leucuşhaz
şi membru în Autoguvernarea de
Naționalitate Română a Județului
Bichiş, educatoare şi învățătoare
din Bătania, Chitighaz, Aletea,
Giula, Micherchi, Săcal, Bedeu,
Pocei dar şi studente de la specializarea educatori-învățători a
Facultății din Szarvas.
Delia
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OGLINDA ROM ÂNEASCĂ

Congresul de istoria
presei românești,
dedicat Centenarului
Marii Uniri

Președintele de onoare al congresului, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte al UVVG,
a spus că cel de al 11-lea Congres de istorie a presei îşi propune să evidențieze rolul pe care
l-a avut presa vremii din toate teritoriile locuite de români în formarea conștiinței naţionale
care a generat Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, gândită la Arad şi proclamată la Alba
Iulia.
Cel de al 11-lea Congres internaţional de istorie a presei, având ca temă „Presa Marii Uniri”,
a avut loc în perioada 20–21 aprilie, la Arad, evenimentul fiind organizat de Asociaţia Română de Istorie a Presei (ARIP), împreună cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” (UVVG) Arad.

„Cu acest prilej, în mod simbolic, a fostaprinsă »Candela Marii Uniri«, fiindcă vrem să
arătăm că, în urmă cu 100 de ani, aici, la Arad, s-au pus bazele Marii Uniri. Aradul a fost
»Capitala Politică a Marii Uniri«, însă, din păcate, în prezent se vorbeşte prea puţin despre
corifeii Marii Uniri: Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, Ioan Fluieraş şi ceilalți, despre
rolul pe care aceștia l-au avut în gândirea, în conceperea ideologiei şi realizarea acestui act
pe care noi îl considerăm drept cel mai important act din istoria post-modernă a României”,
a declarat la rândul său prof. univ. dr. Aurel Ardelean.
Printre partenerii manifestării au fost Academia Română, universităţi din România,
Serbia şi Ungaria, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Asociaţia de Istorie Balcanică,
Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Centrul Judeţean Cultural Arad, Arhiepiscopia
Aradului, Consiliul Judeţean Arad şi Primăria municipiului Arad.

„A fost o manifestare de amploare, la care participă peste 100 de specialişti în domeniul
istoriei şi al istoriei presei, din România, Ungaria, Serbia, Turcia, Basarabia şi Bucovina. A u
fost reprezentate cele mai importante universităţi şi biblioteci universitare din România.
Am putea spune că a fosto adevărată desfăşurare de forţe, pentru căîn programul evenimentului din acest an figurează 106 comunicări”, a declarat prof. univ. dr. Marius Grec,
președintele Comitetului de organizare al congresului de la Arad.

În cadrul congresului, participanții vor prezenta lucrări din următoarele arii tematice:
precursori ai Marii Uniri; militanți ai Marii Uniri – publiciști şi oameni politici; discursul
pro-unionist în presă; reprezentări fotografice ale Unirii din 1918; rolul minorităţilor etnice
în realizarea Unirii; Biserica şi Marea Unire; periodice reprezentative ale Marii Uniri; regimul juridic al presei în contextul Unirii; presa basarabeană unionistă; presa bucovineană
unionistă; jurnalişti reprezentativi ai perioadei unioniste.
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Adela Kiss şi „Feţele giulane”

Cetatea din Giula

Artista Adela Kiss

Erkel Ferenc

Teodor Oltean

Halmos Béla

Gheorghe Kohán

Simonyi Imre

Rozalia Koszta
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