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 În prag de 
sărbătoare!

Î
n această Săptămână 
Mare două evenimente 
importante țin capul de 
afiș pentru românii din 

Ungaria: Sfintele Sărbători Pas-
cale și un eveniment lumesc, dar 
cu o importantă influență asupra 
vieții noastre cotidiene – alegerile 
parlamentare. 

În privința sărbătorilor, spiritul 
Sfintelor Paște se simte deja de o 
bună bucată de timp, pentru că 
românii din Ungaria, majoritatea 
ortodocși, s-au bucurat (vorba 
lui Nichita Stănescu) de bucuria 
majoritarilor romano-catolice. În 
aceste zile gospodinele românce 
fac ultimele pregătiri pentru ie-
șirea din post, și chiar dacă Papa 
Francisc a recomandat cruțarea 
mieilor, în tradiția noastră pasca-
lă acest obicei se păstrează neal-
terat. Pe masa de Paște, alături 
de cozonaci și ouă roșii, mielul va 
simboliza nu numai belșugul, ci și 
tăria de caracter a celor care au 
avut disciplina și forța lăuntrică 
să păstreze după Scriptură cele 
40 de zile de post. Sunt tot mai 
puțini, aceștia, pentru că tentați-
ile sunt tot mai multe. Dar faptul 
că totuși există astfel de creștini 
ortodocși puternici reprezintă 
o inspirație și pentru ceilalți. Și, 
cine știe, poate la anul exemplul 
lor va deveni, ca să folosim un ter-
men la modă în societatea noastră 
informațională, viral…

În privința celui de-al doilea 
reper al începutului de lună, 
alegerile parlamentare, ziarul 
nostru a mai scris pe larg și în 
săptămânile precedente. Este, 
în acest moment, cert faptul că 
vom avea un reprezentant în 
Parlament, pe dl. Traian Cresta. 
Acesta își continuă, astfel, man-
datul, și rămâne același sprijin 
al comunității românești. Prin 
prezența sa la Budapesta, ro-
mânii din Ungaria au dobândit 
un susținător important în fața 
forului decizional a problemelor 
legate de educația, administrația 
și cultura românească din Unga-
ria. Așteptăm seara de duminică, 
atunci când rezultatele oficiale 
vor fi anunțate. Putem însă spune 
încă de pe acum că mergem mai 
departe pe un drum bun, al efi-
cienței și atenției față de nevoile 
comunității. 

Redacția ziarului nostru este 
alături cu gânduri bune de româ-
nii din Ungaria. Cu prilejul sfin-
telor sărbători, vă dorim tuturor 
sănătate și liniște sufletească, iar 
cele bune să ne-adune anul acesta 
și în cei care vor urma!

8 Aprilie 2018 – Alegeri Parlamentare
Românii au dreptul 

să îşi aleagă un 
reprezentant în 
Parlamentul de 
la Budapesta
Susţineţi lista 

Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor 

din Ungaria! Echipa AŢRU vă urează 
Paşte Fericit! 

Vă doresc 
Sărbători Pascale Fericite! 
Hristos a Înviat!

Traian Cresta
reprezentant al românilor în 

Parlamentul de la Budapesta

Sărbători frumoase, liniştite şi binecuvântate!

Tiberiu Juhász, preşedinte
Gheorghe Kozma, şef de oficiu
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La invitația domnului Traian 
Cresta (reprezentatul comuni-
tății românești din Ungaria în 
Parlamentul de la Budapesta) 
Thibaut Lespagnol, Prim Con-
silier şi Adjunct al misiunii de 
pe lângă Ambasada Franței în 
Ungaria a făcut o vizită comu-
nității noastre. Acesta a vizitat 
câteva instituții reprezentative 
printre care Autoguvernarea 
pe Ţară a Românilor din Un-
garia, Liceul, Şcoala Generală 
şi Căminul de Elevi „N. Băl-
cescu”, Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria, Uniunea 
Culturală a Românilor din Un-
garia şi localitatea Micherechi. 

Scopul vizitei diplomatului 
francez a fost acela de a cu-
noaşte aspecte ale funcționării 
sistemului de conducere şi ad-
ministrare al Autoguvernării 
pe Ţară a Românilor din Unga-
ria şi instituţiile subordonate 
acesteia, modul de interacțiune 
cu Statul Maghiar şi condițiile 
ei de viață. Totodată domnul 
Thibaut a dorit să cunoască 
modul în care conviețuiesc 
românii alături de populația 
majoritară şi ce greutăţi în-
tâmpină în procesul păstrării 
identității şi cultivării limbii 
materne. În contextul unei 
migrații a populației autohtone 
către alte regiuni cu posibilităţi 
mai bune de trai, lucru care 
se manifestă în aproape toate 
țările Uniunii Europene, și-a 
exprimat interesul faţă de rata 
absorbției forţei de muncă în 
cadrul comunității şi dacă, 
există persoane care s-au reîn-
tors la locul de baștină din alte 
ţări. O altă problemă de interes 
a fost şi cea a modului în care 
tinerii se implică în viaţa de zi 
cu zi a comunității. 

Primul popas al diploma-
tului a fost la Autoguverna-
rea pe Ţară a Românilor din 
Ungaria unde a fost primit de 
către domnul Traian Cresta, 
reprezentantul comunității 

Prim-consilier şi Adjunct al misiunii de 
pe lângă Ambasada Franţei în Ungaria, în 
vizită la comunitatea românească

românești în Parlamentul de 
la Budapesta, domnul Tiberiu 
Juhász, președintele AŢRU, 
Gheorghe Kozma, şeful de Ofi-
ciu al AŢRU, doamna Delia Ko-
vács, directorul Redacției Cro-
nica, doamna Mariana Negreu 
Vetró, directorul Centrului de 
Documentare şi Informare 
al AŢRU, de unde a primit 
informațiile solicitate potrivit 
doleanțelor sale. Următoarea 
instituţie vizitată a fost Liceul, 
Școala Generală şi Căminul 
de Elevi „N. Bălcescu”, unde 
a fost primit de către doamna 
dr. Maria Gurzău Czeglé-
di, director general, doamna 
Ana Radici Repisky, director 
adjunct al Școlii Generale şi 
doamna Andrea Cséffán Szán-
tó, director adjunct al Liceului. 
Dr. Maria Gurzău Czeglédi, a 
prezentat instituția școlară pe 
care o reprezintă şi modul în 
care bilingvismul este func-
ţional ca mod de comunicare. 
Totodată diplomatul francez 
a dorit să se întâlnească şi cu 
tinerii liceeni, purtând cu aceș-
tia un dialog deschis pe diferite 
teme. Interacțiunea dintre cele 
două părţi a fost foarte bine re-
ceptată de către tineri, aceștia 
fiind interesați de domeniul 
politic, economic, precum şi 
de noțiuni de cultură generală. 
Discuțiile s-au purtat în limba 
română, diplomatul francez 
fiind un bun vorbitor al limbii 
noastre, dar şi a majorității 
limbilor romanice, fapt care 
i-a antrenat pe tineri într-un 
dialog fervent. 

În programul de vizită a fost 
inclusă şi Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria, unde PS 
Siluan, Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române împreună cu 
părintele arhimandrit Calinic 
Covaci, consilierul administra-
tiv-bisericesc al Episcopiei a în-
tâmpinat oaspetele. Ierarhul a 
prezentat date importante din 
istoricul Catedralei și al comu-

nității ortodoxe românești din 
Ungaria. De-a lungul vremii, 
prin multe străduințe, s-a decis 
înființarea unei Episcopii, în 
anul 1946, episcopie care a fost 
reactivată în anul 1999. Aici 
pot fi văzute cărți de religie 
ortodoxă şi obiecte bisericești 
de valoare patrimonială. 

Thibaut Lespagnol are 40 
de ani, iar cariera diplomatică 
şi-a început-o în anul 2009 
când a început să lucreze la 
Ministerul Afacerilor Exter-
ne de la Paris. În anul 2013 a 
fost numit ataşat de presă în 
cadrul Ambasadei Franței din 
Brazilia, activitate ce o desfă-
șoară până în luna septembrie 
a anului 2017 când este numit 
Prim Consilier şi Adjunct al 
misiunii de pe lângă Ambasada 
Franței în Ungaria. A mai avut 
activitate diplomatică în ţări ca 
Spania şi România. S-a specia-
lizat în Ştiinţe Politice şi Drept 
European. Vorbește  cursiv 
franceza, germana, engleza, 
româna, spaniola, portugheza. 
În perioada anilor 2003–2005 
ocupă funcția de director al 
Institutului Cultural Francez 
din Iași (România), perioadă 
în care a cunoscut-o pe soția 
sa cu care are o fetiță în vârstă 
de 8 ani. 

Oaspetele a fost încântat de 
primirea avută în cadrul aces-
tei mici, dar inimoase comu-
nități românești din Ungaria, 
pe care a apreciat-o pentru 
dinamismul și modul cum a 
reușit să îmbine păstrarea va-
lorilor tradiționale românești, 
a limbii române, a obiceiurilor 
strămoșești cu valorile Statu-
lui și a comunității maghiare 
majoritare.

Domnul Thibaut Lespagnol 
a promis o revedere cât mai cu-
rândă în funcţie de programul 
său diplomatic.

Colectivul redacţional

La Catedrala Ortodoxă din Giula

La AŢRU

În discuţie cu tinerii liceeni

La Liceul „N. Bălcescu”La sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria 



VIAŢA NOASTR ĂCronica l Vineri, 6 aprilie 2018

SCRISOARE PASTORALĂ LA 
ÎNVIEREA DOMNULUI – 2018

† SILUAN
din mila lui Dumnezeu,

Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din 

Ungaria și
Locțiitorul Episcopiei 

Daciei Felix

Iubitului cler, cinului mona-
hal şi dreptmăritorilor creştini 
și creștine din sfânta și de 
Dumnezeu păzita Episcopie 
Ortodoxă Română din Unga-
ria și Episcopia Daciei Felix, 
har, milă şi pace de la Dum-
nezeu Tatăl, prin Domnul și 
Mântuitorul nostru Iisus Hris-
tos, Cel Înviat a Treia Zi din 
morți și prin harul Preasfântu-
lui și de viață Făcătorului Său 
Duh, iar de la noi părintească 
dragoste, frățească îmbrățișare 
și binecuvântare!

Iubiţi fraţi şi surori în 
Hristos Domnul,
Hristos a înviat!

În Sfânta Evanghelie după 
Ioan (capitolul 3, versetul 16), 
citim că: „așa de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât pe Fiul 
Său Cel Unul Născut L-a dat, ca 
tot cel ce crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică!”, iar în 
aceste cuvinte am putea spune 
că stă ascunsă puterea și Taina 
Sărbătorii Sfintelor Paști, pe 
care cu ajutorul lui Dumnezeu o 
prăznuim din nou, astăzi. Taina 
morții și a vieții dăruite lumii 
prin Hristos Cel Înviat, precum 
și a legăturii de iubire între 
Dumnezeu și om, este esența 
acestui Praznic mare și luminat 
al creștinilor, care dăinuie încă, 
la mai bine de 2000 de ani de 
la săvârșirea minunii ce stă în 
centrul lui.

Minune ce a schimbat cursul 
de până atunci al lumii, marcat 
de păcat, stricăciune și moarte, 
căci Cel Ce a murit cu Trupul pe 
Cruce, iar cu Duhul S-a pogorât 
până la iad, era Însuși Dumne-
zeu, pornit în căutarea oii Sale 
celei pierdute (Luca 15, 4), adică 
a lui Adam și a firii omenești ră-
puse de păcat. Și strâns unit cu 
această fire, a cunoscut durerile 
morții, dar nu l-a mai părăsit pe 
om, ci însoțindu-l până „întru 
cele mai de jos ale pământului” 
(Irmos, Cântarea a 6-a, din 
Canonul Sfintei Învieri), a biruit 
puterea morții, a readus firea 
omenească în comuniune de 
iubire cu Dumnezeu Tatăl și a 
așezat-o de-a dreapta Sa, acolo 
unde îi era locul de la început, 
dacă Adam nu ar fi căzut în 
păcat.

Această lucrare dumnezeias-
că a lui Hristos o prăznuiește 
Biserica noastră în Sâmbăta cea 
binecuvântată, din Săptămâna 
Mare, când spre închinarea cre-
dincioșilor, în mijlocul locașu-

lui de cult, rămâne doar Icoana 
Pogorârii la iad a Domnului și 
Sfânta Evanghelie, iar în Altar, 
pe Sfânta Masă, sălășluiește 
în chip tăcut Sfântul Epitaf, 
sau Icoana coborârii de pe 
Cruce a Domnului. Heruvicul 
din această zi îndeamnă: „Să 
tacă tot trupul omenesc și să 
stea cu frică și cu cutremur, și 
nimic pământesc întru sine să 
nu gândească, că Împăratul Îm-
păraților și Domnul Domnilor 
merge să se junghie și să se dea 
spre mâncare credincioșilor”.

Este singura dată în timpul 
anului liturgic și în cadrul Litur-
ghiei Sfântului Vasile cel Mare 
când se cântă acest Heruvic, 
care arată în același timp cele 
două lucrări săvârșite de Hris-
tos Domnul pentru mântuirea 
neamului omenesc: pogorârea 
la iad și răscumpărarea omului, 
prin Jertfa Sa de pe Cruce, și 
împărtășirea în mod concret 
de acest dar mare al biruinței 
morții, iertării păcatelor și 
comuniunii cu Hristos prin Pâi-
nea și Vinul Euharistic, sfințite 
la fiecare Sfântă Liturghie.

Astfel, credința creștinului 
ortodox, întemeiată pe cuvân-
tul Sfintei Scripturi și mărturi-
sirea dintotdeauna a Bisericii, 
precum și desfășurarea ei, în ca-
drul rugăciunii liturgice comu-
ne, la Sfânta Liturghie Pascală 
și în toate celelalte Duminici și 
Sărbători ale anului, sunt cele 
care îi luminează mintea și îi 
hrănesc sufletul, pe calea întă-
ririi comuniunii sale cu Hristos, 
Cel Răstignit și Înviat din morți, 
Care se dă neîncetat spre hrană 
credincioșilor Săi și le dăruiește 
acestora viața cea veșnică.

Dreptmăritori 
creștini și creștine,
Învierea Domnul este cea mai 

mare Sărbătoare a creștinilor, ea 
este prăznuită în mod special 
în Duminica Sfintelor Paști, 
după o pregătire bine preci-
zată și îndelungată, în timpul 
Postului Mare și în întreaga 
perioadă liturgică a Triodului, 
dar razele sale binecuvântate se 
răspândesc asupra întregului an 
bisericesc. Fiecare Duminică, în 
afara acelora în care un Praznic 
Împărătesc se sărbătorește în 
această zi, este socotită un mic 
Paște, un nou prilej acordat 
credincioșilor de re-evaluare 
a propriei vieți duhovnicești și 
de reîntoarcere la Hristos, prin 
Taina Sfintei Spovedanii și prin 
pregătire pentru cuminecarea 
cu Trupul și Sângele Domnului, 
dacă primim pentru aceasta 
dezlegare de la duhovnic.

Hristos Domnul, Jertfit o sin-
gură dată pe Crucea Golgotei cu 
Sfântul Său Trup, prin Pâinea și 
Vinul binecuvântate de Preot la 
fiecare Sfântă Liturghie se jert-
fește din nou, iară și iară, pentru 
credincioșii Săi, pentru a-i hrăni 
pe aceștia cu Sfintele Taine, a-i 
curăța de păcatele săvârșite și 
a-i uni cu Sine, atât de strâns, 
cum numai El o poate face.

Bolile, suferința și în final 
moartea, sunt probleme ce îl 
preocupă pe fiecare om, ce 
cugetă mai cu luare aminte la 
sine și la rostul său, în lumea în 
care trăiește. Iar prin Hristos, 
aceste probleme pot găsi o re-
zolvare și un sens binefăcător 
și dătător de multă speranță, 
pentru omul contemporan, 
prins în atâtea griji și expus la 

nenumărate ispite, necazuri și 
supărări. Într-una din ultimele 
Sale încercări, trăite de Hristos 
înainte de Patima Sa, în Grădina 
Ghetsimani (Matei 26, 36-46 și 
Marcu 14, 32-42), rugăciunea 
Sa, în care a cuprins ispitele și 
păcatele lumii întregi, a fost atât 
de apăsătoare pentru El, încât a 
transformat sudorile Sale în pi-
cături mari de sânge, precum ne 
spune Sfântul Evanghelist Luca 
(Luca 22, 44). Aceste încercări 
au atins punctul culminant în 
timpul Sfintelor Sale Pătimiri, 
când Hristos a fost batjocorit, 
biciuit, scuipat, pălmuit, înjosit 
și Răstignit pe Cruce. Dar pe 
toate le-a biruit cu putere dum-
nezeiască și nu pentru Sine, căci 
nu merita ceva din toate acestea 
venite din răutatea oamenilor 
care s-a îndreptat asupra Lui, 
cât mai ales pentru a arăta lu-
mii întregi o altă cale de urmat. 
După cum era și firesc, deși ca 
Dumnezeu era Atotputernic și 
nemuritor, ca om a gustat cu 
Trupul Său moartea, ce pune 
capăt oricărei vieți omenești. 
Iadul însuși, ce stă în spatele 
tuturor răutăților din lume, a 
crezut ca l-a biruit definitiv pe 
om, lumea și chiar pe Dumne-
zeu, o dată pentru totdeauna, 
prin moartea Mântuitorului. 
Dar s-a înșelat, așa precum ne 
încredințează an de an și Sfântul 
Ioan Gură de Aur, în Cuvântul 
său, din noaptea Sfintelor Paști: 
„Iadul, zice, s-a amărât, întâm-
pinându-Te pe Tine jos: amărâ-
tu-s-a că s-a stricat. S-a amărât, 
că a fost batjocorit; s-a amărât, 
că a fost omorât; s-a amărât că 
s-a surpat; s-a amărât, că a fost 
legat. A primit un trup și de 
Dumnezeu a fost lovit. A primit 

pământ și s-a întâlnit cu cerul. 
A primit ceea ce vedea și a căzut 
prin ceea ce nu vedea”.

Aceasta este lucrarea tainică 
și dumnezeiască a lui Hristos. 
Aceasta este biruința Lui. Aces-
ta este darul cel mare făcut de 
el oamenilor și drepților, care 
se aflau întru întunericul ia-
dului, așteptând izbăvirea lui 
Dumnezeu. Acesta este darul pe 
care îl face și astăzi creștinilor, 
în primul rând, dar și tuturor 
oamenilor, care rătăcind, tul-
burați, întru întristările și grijile 
lumii acesteia, caută ajutor și 
au nevoie de odihnă pentru 
sufletele lor.

Iubiți credincioși și 
credincioase,

Înțelegând și noi mărimea 
darurilor lui Hristos Cel Înviat, 
precum și atacurile perfide ale 
lumii necredincioase și po-
trivnice lui Dumnezeu în care 
trăim și având în jurul nostru 
atâta nor de mărturii, ale creș-
tinilor și Sfinților care înaintea 
noastră au aflat calea credinței 
celei drepte, „să lepădăm orice 
povară și păcatul ce grabnic 
ne împresoară și să alergăm cu 
stăruință în lupta ce ne stă îna-
inte, cu ochii ațintiți asupra lui 
Iisus, Începătorul și Plinitorul 
credinței, Care pentru bucuria 
pusă înainte-I, a suferit Crucea, 
n-a ținut seama de osânda ei și 
a șezut de-a dreapta Tronului 
lui Dumnezeu” (Evrei 12, 1-2). 
Nicicând, în timpul anului litur-
gic, nu se arată mai bine această 
putere a dragostei dumnezeiești 
a lui Hristos, Care își pune viața 
pentru prietenii Săi, pe care îi 
iubește (Ioan 15, 13) și care am 
putea să fim și noi. Prin credința 
părinților, moșilor și strămoși-
lor noștri și prin Taina Sfântului 
Botez, suntem chemați și noi 
să cunoaștem și să ne asumăm 
calea lui Hristos, urmându-L cu 
râvnă și dragoste.

Harul Domnului nostru Iisus 
Hristos, Cel Înviat din morți și 
dragostea lui Dumnezeu Tatăl 
și împărtășirea Sfântului Duh, 
să fie cu voi, cu toți, ca vese-
lindu-ne de această aleasă și 
Sfântă Zi, a Învierii Domnului, 
cu pace în suflete și cu bucurie, 
să Îi cântăm și noi, mărturisind 
din toată inima, că: „Hristos a 
înviat din morți, cu moartea 
pe moarte călcând și celor din 
mormânturi viață dăruindu-le!”

Al vostru, al tuturor, de tot 
binele doritor şi către Hristos 
Domnul Cel Înviat rugător,

† Siluan
Episcopul Eparhiei Orto-

doxe Române din Ungaria și 
Locțiitorul Episcopiei Daciei 
Felix

Dată în Reşedinţa noastră 
Episcopală din Giula, la Prazni-
cul Învierii Domnului, în Anul 
Mântuirii 2018.
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Puterea  
întunericului
Luca 22:46–53

Cuvântul vieţii
 

„Calea celor răi este ca 
întunericul gros,
ei nu văd de ce se vor 
poticni.”

Proverbe 4:19

După agonia, în rugăciune, din 
grădina Ghetsimani, Domnul 
Isus a venit la ucenici şi i-a găsit 
dormind. El le-a zis: „…Pentru ce 
dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, 
ca să nu cădeţi în ispită. Pe când 
grăia El încă, iată că a venit o 
gloată. Şi cel ce se chema Iuda, 
unul din cei doisprezece, mergea 
în fruntea lor. El s-a apropiat de 
Isus ca să-L sărute. Şi Isus i-a zis: 
Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe 
Fiul omului?” Vers 46–48.

Dumnezeu îngăduie ca şi cel 
rău să-şi desfăşoare activitatea 
lui. Îi permite să-şi manifeste 
ura, duşmănia, să cauzeze dureri 
şi pierderi, să câştige victorii 
aparente asupra celor drepţi. 
Astfel s-a întâmplat la trădarea 
şi arestarea Domnului. Toate 
puterile răutăţii au fost la lucru 
în acest proces. Unele erau la 
suprafaţă, altele se ascundeau 
în spate, dar toate aveau acelaşi 
scop. Preoţii cei mai de seamă se 
hotărâseră, cu mult mai nainte, 
să-L prindă pe Isus. Ei aveau pla-
nul gata, dar lucrau în secret. Nu 
apăreau la lumina publică, din 
cauza sentimentelor lor necurate 
şi de frica oamenilor. Motivaţia 
lor era invidia, dorinţa de stăpâ-
nire, de influenţă politică şi reli-
gioasă şi prin aceasta, asigurarea 
statutului lor şi a stării materiale. 
Ei erau cuprinşi de necredinţă 
şi total dezinteresaţi de lucrarea 
Domnului. Iuda, Iscarioteanul, 
la fel era stăpânit de sentimente 
rele. Era motivat de lăcomie de 
bani, de invidie şi necredinţă, cu 
totul lipsit de iubire şi respect 
faţă de Învăţătorul său. El s-a 
angajat la cel mai josnic servici, 
la trădare şi complotare. S-a în-
ţeles, pe ascuns, cu marii preoţi 
şi şi-a pus în negoţ ceea ce avea. 
El era unul din ucenicii Dom-
nului. Cunoştea bine programul 
lui Isus, locurile unde petrecea 
timpul cu ucenicii, şi toată lu-
crarea Sa. El a dus la îndeplinire 
vânzarea Domnului, în modul 
cel mai mişelesc. A pervertit 
sentimentul scump al iubirii şi a 
făcut din sărut semnul trădării. 
Domnul l-a întrebat: cu o săru-
tare vinzi tu pe Fiul omului? Cel 
rău n-alege în unelte, pentru el 
nimic nu-i scump şi sfânt. Dar 
şi marii preoţi s-au dat de acord 
cu semnul trădării. Nici pe ei nu 
i-a deranjat atâta viclenie. „Cei ce 
erau cu Isus, au văzut ce avea să 
se întâmple şi au zis: Doamne, să 
lovim cu sabia?” Vers 49.

 Ucenicii erau gata să acţione-

ze în apărarea Domnului. Fără 
multă ezitare, Petru a lovit cu 
sabia. „Şi unul din ei a lovit pe 
robul marelui preot şi i-a tăiat 
urechea dreaptă.” Vers 50.

Domnul l-a oprit şi i-a zis. 
„Crezi că n-aş putea să rog pe 
Tatăl Meu care Mi-ar pune în-
dată la îndemână mai mult de 
douăsprezece legiuni de îngeri? 
Dar cum se vor împlini Scriptu-
rile care zic că aşa trebuie să se 
întâmple?” Matei 26:53–54.

 Apărarea ucenicilor a fost, 
cu totul, nechipzuită. Ei nu 
reprezentau o forţă înarmată. 
Puterea lor nu se poate compara 
cu cohorta romană şi cu slujito-
rii Templului. Dar  nici n-a fost 
lipsă de apărarea lor. Ucenicii 
sunt chemaţi la luptă spirituală 
şi nu la forţă înarmată. Dau greş 
toţi aceia care socotesc că prin 
puteri proprii, cu arme, forţă 
sau cu uneltiri omeneşti vor 
apăra lucrarea lui Dumnezeu. 
Noi suntem chemaţi la slujire, 
şi-n această slujbă trebuie să 
fim credincioşi. Dumnezeu Îşi 
apără lucrarea. Domnul Isus a 
slujit până la capăt. „Dar Isus a 
luat cuvântul şi a zis: Lăsaţi-i! 
Până aici! Şi S-a atins de urechea 
omului aceluia şi l-a vindecat.” 
Vers 51. Aceasta a fost ultima 
vindecare în lucrarea pămân-
tească a Domnului. El  Şi-a întins 
mâna vindecătoare chiar şi spre 
duşmanii Săi, l-a vindecat pe 
soldatul ce-L aresta şi S-a rugat 
pentru cei ce-L răstigneau. „Isus 
a zis apoi preoţilor celor mai de 
seamă, căpeteniilor străjerilor 
Templului şi bătrânilor, care 
veniseră împotriva Lui. Aţi ieşit 
după Mine ca după un tâlhar 
cu săbii şi cu ciomege? În toate 

zilele eram cu voi în Templu şi 
n-aţi pus mâna pe Mine. Dar 
acesta este ceasul vostru şi pu-
terea întunericului.” Vers 52–53.

Domnul a stat în faţa celor 
ce-L arestau. El nu S-a ascuns 
nici până acum. Lucrarea Lui a 
fost publică, văzută şi cunoscută 
de toţi. Invidia şi ura conducă-
torilor poporului s-a iscat de 
la începutul lucrării Sale. De 
multe ori au dorit să-L prindă 
dar nu sosise ceasul patimilor 
Lui. Evenimentele vieţii sunt 
sub controlul lui Dumnezeu. 
El hotăreşte clipa şi ceasul în-
tâmplărilor. Fără aprobarea Lui 
nu se întâmplă nimic în lume. 
Domnul Isus a băut paharul 
suferinţelor, acesta fiind aprobat 
de Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu 
a îngăduit să se aştearnă întu-
nericul răutăţii pe pământ, din 
cauza păcatului. Puterea întu-
nericului a fost experimentată 
şi prin cutremurul de pământ 
şi întunecarea soarelui, în ziua 
plină, la moartea Domnului. 
Acestea exprimă opoziţia lui 
Dumnezeu faţă de orice răutate. 
Dar totuşi, Dumnezeu permite 
ca întunecimea şi răutatea să 
dăinuiască în lume. Trebuie să 
fim conştienţi de acest fapt şi să 
fim pregătiţi, în orice clipă, să nu 
ne surprindă. Dacă privim în is-
toria omenirii găsim, prea multe, 
timpuri negre, când întunericul 
a domnit şi a cauzat pierderi 
enorme omenirii, prin asupriri, 
ucideri, dictaturi şi războaie. 
Dacă persistă în lume puterea 
întunericului sentimental, cu cât 
mai mult, e prezent întunericul 
spiritual. Acesta e invizibil, nu 
izbeşte ochii, nu se observă. 
Apare în forma luminii soarelui 

ca înţelepciune, cunoştinţă şi 
ştiinţă, îmbrăcat în liberalism şi 
democraţie. Se spune că omeni-
rea n-a inventat o formă socială 
mai bună ca democraţia. Eu cred 
că este. Aceasta ar fi domnia lui 
Dumnezeu, teocraţia. Întuneri-
cul spiritual e reprezentat prin 
abaterea de la Dumnezeu, prin 
multele erezii, rătăciri spirituale 
şi necredinţă. Puterea întuneri-
cului nu e absolută. Ea e contro-
lată de Dumnezeu. Putem să ne 
aşezăm sub ocrotirea Domnului, 
acceptând harul mântuitor. 
Aceia sunt ameninţaţi de rătă-
cire spirituală, care nu primesc 
adevărul lui Dumnezeu. Apos-
tolul Pavel scrie despre cei ce au 
refuzat să creadă. „…Pentru că 
n-au primit dragostea adevăru-
lui ca să fie mântuiţi. Din această 
pricină, Dumnezeu le trimite o 
lucrare de rătăcire ca să creadă 
o minciună, pentru ca toţi cei 
ce n-au crezut adevărul, ci au 
găsit plăcere în nelegiuire, să fie 
osândiţi.” II Tesalonic. 2:10–12. 

Întunericul are putere stă-
pânitoare, obligă omul la robie. 
Apostolul Pavel ne avertizează: 
„Deci păcatul să nu mai dom-
nească în trupul vostru muritor 
şi să nu mai ascultaţi de poftele 
lui.” Romani 6:12.

 Puterea întumericului se ma-
nifestă în diverse forme. Acestea 
pot fi: dorinţe rele, aşteptări şi 
pretenţii lumeşti, presiune şi 
forţări străine, îngrijorare, ne-
credinţă şi frică.

Cristos a venit „…să izbăveas-
că pe toţi aceia care prin frica 
morţii erau supuşi robiei toată 
viaţa lor.” Evrei 2:15.

Dumnezeu ne eliberează de 
întunecimea spirituală şi ne 
aşează în lumina lui Cristos. „El 
ne-a izbăvit de sub puterea în-
tunericului şi ne-a strămutat în 
Împărăţia Fiului dragostei Lui, în 
care avem răscumpărarea, prin 
sângele Lui, iertarea păcatelor.” 
Coloseni 1:13–14.

Nu trebuie să purtăm jugul 
răutăţii. Apostolul ne îndeamnă 
să ne dezbrăcăm de faptele întu-
nericului şi să umblăm în lumina 
lui Cristos. „…Să ne dezbrăcăm, 
dar, de faptele întunericului şi să 
ne îmbrăcăm cu armele luminii.” 
Romani 13:12.

Suntem îndemnaţi să trăim 
ca fii ai zilei. „Voi toţi sunteţi fii 
ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu 
suntem ai nopţii, nici ai întune-
ricului.” I Tesaloniceni 5:5.

Trebuie să luptăm împotriva 

întunericului, fie de orice natu-
ră, rătăcire spirituală, dorinţe 
nesăbuite, sentimente necurate, 
gânduri rele, ură, invidie, ispită, 
etc. Împotriva acestora trebuie 
să fim înarmaţi. „De aceea, luaţi 
toată armătura lui Dumnezeu 
ca să vă puteţi împotrivi în ziua 
cea rea şi să rămâneţi în picioa-
re după ce veţi fi biruit totul.” 
Efeseni 6:13.

Puterea întunericului e limi-
tată de puterea supremă a lui 
Dumnezeu. Această putere s-a 
întrupat în Mântuitorul nostru, 
Isus Cristos. În cuvintele de 
despărţire de ucenici, El a decla-
rat: „…Toată puterea Mi-a fost 
dată în cer şi pe pământ.” Matei 
28:18. Domnul Isus a împărţit 
din puterea Lui ucenicilor. „Isus 
i-a chemat pe cei doisprezece 
ucenici ai Săi, le-a dat putere şi 
stăpânire peste toţi dracii şi să 
vindece bolile.” Luca 9:1.

Dumnezeu a revărsat, din 
belşug, puterea Sa prin Duhul 
Sfânt. Domnul le-a zis ucenici-
lor: „Şi iată că voi trimite peste 
voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar 
rămâneţi în cetate până veţi 
fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” 
Luca 24:49.

Puterea Duhului Sfânt se 
primeşte prin credinţa în Isus 
Cristos. În Ziua Rusaliilor, apos-
tolul Petru le-a zis ascultătorilor 
care, prin cuvântarea lui, au fost 
convinşi de vinovăţia lor şi au 
pus întrebarea: „…Fraţilor, ce să 
facem? Pocăiţi-vă le-a zis Petru 
şi fiecare din voi să fie botezat 
în Numele lui Isus Cristos, spre 
iertarea păcatelor voastre, apoi 
veţi primi darul Sfântului Duh.” 
Faptele 2:37–78.

Puterea întunericului persistă 
în lume dar puterea lui Dumne-
zeu îi protejează pe cei ce sunt 
ai Lui, şi mântuirea lor e în si-
guranţă. Apostolul Petru scrie: 
„Voi sunteţi păziţi de puterea lui 
Dumnezeu prin credinţă, pentru 
mântuirea gata să fie descoperită 
în vremurile de apoi! În ea voi 
vă bucuraţi mult… pentru ca 
încercarea credinţei voastre…
să aibă ca urmare lauda, slava 
şi cinstea la arătarea lui Isus 
Cristos, pe care voi, Îl iubiţi fără 
să-L fi văzut, credeţi în El fără 
să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o 
bucurie negrăită şi strălucită, 
pentru că veţi dobândi, ca sfârşit 
al credinţei voastre, mântuirea 
sufletelor voastre.” I Petru 1:5–9.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter Abigél Cioca – 6 ani
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Vineri, 23 martie, la Școala 
Generală Românească „Lucian 
Magdu” din Bătania, s-a desfă-
șurat cea de-a IV-a ediție a Con-
cursului național de interpretare 
muzicală pentru copii, intitulat 
„Vocea de Aur”. La eveniment au 
participat 27 de elevi, din clasele 
I–VIII, de la nouă şcoli generale 
din Ungaria, unde Limba Româ-
nă se predă bilingv sau ca limbă 
de studiu: Bătania, Leucușhaz, 
Aletea, Giula, Chitighaz, Mi-
cherechi, Săcal, Pocei și Bedeu.

Ca de fiecare dată evenimen-
tul s-a bucurat de prezența mul-
tor invitați și oficialități,  printre 
care s-au numărat Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, părintele protosinghel 
Visarion Tuderici, secretar epar-
hial, părintele Marius Vidican, 
parohul Bătaniei și profesor de 
religie la Școala Generală din 
această localitate, arhidiaconul 

Concursul de 
interpretare 
muzicală pentru 
copii „Vocea de 
Aur”, Bătania, 
ediţia a IV-a

Emanuel Văduva de la Cate-
drala din Giula, Marius La-
zurca, Ambasadorul României 
la Budapesta, Florin Trandafir 
Vasiloni, Consulul General al 
României la Giula, Daniel Banu, 
Consulul General al României 
la Seghedin, Gheorghe Kozma, 
Șeful de Oficiu al Autoguver-
nării pe Țară a Românilor din 
Ungaria, Marjai János, primarul 
Bătaniei, Ana Maria Brad, refe-
rent la Oficiul Educației, Centrul 
Pedagogic pentru Naționalități, 
Budapesta, reprezentanţi ai 
Autoguvernărilor din Bătania, 
Leucuşhaz, Giula, Bedeu, Săcal, 
directori de instituții școlare, 
dr. Florea Olteanu, șeful secției 
pentru Naționalități din cadrul 
Facultății de Pedagogie „Gál 
Ferenc” din Szarvas şi studente 
de la aceeaşi facultate. 

Amfitrioana evenimentului 
a fost Anca Stan, profesoară de 
Limba Română, care a salutat 

oaspeții și participanții la acest 
eveniment și i-a poftit, rând pe 
rând, pe concurenți să inter-
preteze, în fața publicului, piesa 
muzicală pregătită. Acestea au 
fost analizate cu competență și 
obiectivitate de un juriu format 
din 4 profesoare: Aioanei Lucia, 
soprană a Corului Filarmonicii 
de Stat din Arad și președintele 
juriului; Miculescu Cristina, vio-
lonistă a Orchestrei Filarmonicii 
și profesor de muzică la Școala 
de educație muzicală „Club Mu-
sic ABC”; Szabó Csilla, artistă în 
Corul Filarmonicii și profesor de 
muzică la Colegiul „Csiky Ger-
gely” și Maria Georgiana, profe-
sor de muzică la Liceul Teoretic 
„Adam Müller Guttenbrunn”, 
tot din Arad.

Elevii concurenți, împărțiți pe 
patru categorii de vârstă: clase-
le I–II, III–IV, V–VI și VII–VIII 
au interpretat cu mult talent, 
în l imba română, cântecele 
pregătite sub îndrumarea pro-
fesorilor pregătitori, unii dintre 
ei acompaniindu-i la diferite 
instrumente. Piesele au fost, în 
general, din domeniul muzicii 
ușoare, dar și al celei populare, 
și au dovedit implicarea copiilor 
și buna lor pregătire, progresul 
înregistrat de la un an la an, pre-
cum și talentul deosebit al unora 
dintre ei, cu toții fiind răsplătiți 
de public cu nenumărate aplau-
ze. În timpul deliberării juriului, 
corul Școlii din Bătania, condus 
tot de profesoară Andrea Szenes, 
a oferit spectatorilor alte câteva 
piese și surprize muzicale, care 
au arătat cât de importantă și 
antrenantă poate să fie muzica 
pentru copii, atunci când le este 
prezentată de un profesor însu-
flețit și talentat și cum îi poate 
ea ajuta pe aceștia să aibă o pre-
ocupare comună față de limba 
și valorile românești, dar și să îi 
unească pe elevii de la diferite 
școli românești din Ungaria în 
jurul aceluiași ideal.

Au fost acordate medali i, 
mențiuni și premiile I, II și III 
la fiecare categorie de vârstă, 
precum și câteva premii speciale 
din partea Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria 
și a celei din Județul Bichiș, 
astfel încât, fiecare copil fiind 
răsplătit pentru munca depusă 
și talentul său.

Clasamentul a fost următorul: 
clasele I–II (locul I şi premiul 
AŢRU – Csomor Cosmina, Bă-
tania); clasele III–IV (locul I 
– Megyeri Regina, Bătania, locul 

II – Poiendan Áron, Micherechi 
şi Vasiloni Clara, Chişineu Criş, 
locul III – Sztán Zita, Chitighaz. 
Premii speciale: Autoguver-
narea Judeţului Bichiş – Nagy 
Nóra, Pocei şi Bereczki Krisz-
tofer, Aletea, Autoguvernarea 
din Leucuşhaz – Farkas Gréta, 
Leucuşhaz; clasele V–VI (locul 
I – Misik Réka, Bătania, locul 
II – Seres Kata, Giula, locul 
III – Balogh Fanni, Bedeu şi 
Muntyán Éva, Chitighaz) și cla-
sele VII–VIII (locul I şi premiul 
Autoguvernării Judeţului Bichiş 
– Ristin Roland, Bătania, locul 
II – Jakab Szonya, Leucuşhaz, 
locul III – Sztrein Virág, Chi-
tighaz, premiul Autoguvernării 
Judeţului Bichiş – Sutak Shalo-
mea, Pocei).

 Preasfințitul Părinte Episcop 
Siluan a oferit, la rândul său, un 
premiu special elevei Csomor 
Cosmina din Bătania, felicitând 
direcțiunea şcolii, în special pe 

doamna director Iulia Olteanu, 
pe profesoara Andrea Szenes, 
pe membrii juriului, copiii con-
curenți și organizatori pentru 
această manifestare reușită, care 
este îndrăgită de participanți și 
reușește să îi motiveze pe copiii 
români din diferite părți ale ţă-
rii, pentru a găsi în şcoală și mai 
ales în concursul de la Bătania 
un punct de reper important în 
viața și pregătirea lor școlară.

Toți participanții au fost in-
vitați și la o recepție, oferită din 
partea organizatorilor.

Concursul a fost sponsorizat 
prin Fondul de Subvenții al Mi-
nisterului Resurselor Umane de 
la Budapesta, Școala, Grădinița 
Românească și Fundația „Lucian 
Magdu” din Bătania, Autoguver-
narea Românească din Bătania 
și Asociația „Familia, șanse 
egale și voluntariat” din Județul 
Bichiș.

BPEORU/Delia

Balogh Fanni – Bedeu

Sztrein Virág – Chitighaz

Megyeri Regina – Bătania
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Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – pe baza spri-
jinului acordat din partea Ministerului Resurselor Umane – în colabo-
rare cu Universitatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, face apel către 
cadrele didactice care îşi desfășoară activitatea în instituţiile educaţionale 
bilingve pentru a se înscrie la cursurile de specializare în domeniu.  

Cursurile de perfecţionare pedagogică au ca scop primordial îmbu-
nătăţirea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice a pedagogilor. Acest 
curs este orientat spre practica pedagogică şi se desfăşoară în cadrul 
programului de activitate, cu o durată de 40 de ore. 

Pe baza acordurilor încheiate cu universitatea şi instituţiile de învă-
ţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal cursul se va desfăşura pe 
categorii în funcţie de specializarea fiecăruia după care participanţii 
împreună cu mentorii grupelor vor dezbate metodele la care au asista 
precum şi experienţa acumulată. 

Programul cursului: 
Cele 40 de ore de practică pedagogică vor fi structurate în două etape. 

Prima etapă (20 de ore) se va desfăşura în cea de-a doua decadă a anului 
şcolar (2017–2018) iar a doua etapă în prima decadă a noului an şcolar 
(2018–2019). 

Scopul şi structura cursurilor:
Aprofundarea şi utilizarea vocabularului, terminologiilor de specialita-

te, dezvoltarea comunicării, a dialogului zilnic în învăţământul preşcolar 
prin participarea la diferite activităţi în cadrul instituţiilor educaţionale 
preşcolare arădene avându-se în vedere particularităţile grupelor de 
vârstă a preşcolarilor.

Participarea învăţătorilor la orele cursului inferior are ca scop aprofun-

Apel
darea limbajului de specialitate respectiv dezvoltarea acestuia întărind 
convingerea că, este foarte importantă comunicarea în limba română 
zilnic, fiind incluse şi diferitele activităţi culturale, cercuri, orice activitate 
creată în mod sistematic etc. 

Prezenţa la predarea diferitelor discipline în limba română în cadrul 
instituţiilor de învăţământ gimnazial şi liceal din Arad contribuie la 
folosirea cu uşurinţă a vocabularului de specialitate de către profesori, 
respectiv la aprofundarea şi dezvoltarea acestuia. Astfel, folosirea limbii 
române şi în afara orelor de limba română este strict necesară. 

Durata cursurilor de perfecţionare pedagogică:
Cele 20 de ore se vor realiza pe durata a două zile în următoarea pe-

rioadă:
– 26–27 aprilie 2018;
– 17–18 mai 2018.
Transportul, cazarea şi masa vor fi asigurate în totalitate de către 

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria. (AŢRU va aduce la 
cunoştinţa participanţilor ora de plecare)

Lista cu datele participanţilor va fi transmisă Autoguvernării pe Ţară 
a Românilor din Ungaria de către fiecare director de instituţie şcolară 
până la data de 10 aprilie 2018. 

Menţiune:
Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria va înştiinţa directorii 

de instituţii cu privire la desfăşurarea celei de-a doua etape a cursurilor 
de perfecţionare pedagogică.

În cazul unor modificări ulterioare cei avizați vor fi anunțați din timp!

Reprezentanţii comunită-
ții românești din localitatea 
Cheresteş (Biharkeresztes), 
Ungaria, în frunte cu pre-
ședinta Autoguvernări i de 
Naționalitate Română locală, 
au fost recent oaspeții edililor 
localității Săvărşin, România. 

Această vizită a avut în prim 
plan semnarea unui acord de 
înfrățire între Autoguvernarea 
de Naționalitate Română din 
Cheresteş şi comuna Săvârşin, 
acordul fiind semnat de preșe-

Acord de înfrăţire 
între comunitatea 
românească 
din Cheresteş 
şi localitatea 
Săvârşin, România

dinta autoguvernării, Csaláné 
Bartha Csilla şi primarul Ioan 
Vodicean. Acest demers se 
doreşte a fi un prim pas în 
intensificarea relaţiilor dintre 
cele două părţi avându-se în 
vedere apropierea tinerilor şi 
deprinderea bunelor practici 
în care excelează fiecare dintre 
părţi. Astfel, cele două părţi au 
căzut de acord să stabilească 
între ele relaţii de fraternita-
te, să intensifice în domeniile 
de interes comun cooperarea 

(culturală, sportivă, turisti-
că, învăţământ etc.), folosind 
forme moderne de colaborare 
specifice stadiului actual de 
dezvoltare prin care trec cele 
două ţări pe care le reprezin-
tă. Pe baza unor programe 
corespunzătoare, părţile vor 
lărgi, în limitele posibilită-
ților, schimburile culturale 
şi vor facilita în acest scop 
colaborarea între asociaţii şi 
ansambluri artistice, instituții 
şi organizaţii culturale, pre-
cum şi contacte între oameni 
de cultură şi artă. Cele două 
părţi vor sprijini colaborarea 
între școlile de toate gradele 
facilitând elaborarea, şi după 
caz, tratarea unor teme comu-
ne în cadrul unor schimburi de 
experienţă atât între elevi cât şi 
între cadrele didactice. Părţile 
vor facilita schimburile directe 
de sportivi şi echipe sporti-
ve precum şi organizarea de 
turnee sportive. Se va avea în 
vedere dezvoltarea turismului 
la nivelul localităților, accen-
tul punându-se pe protecţia 

mediului şi dezvoltarea turis-
mului rural şi cultural. Părțile 
vor conlucra în elaborarea 
şi implementarea de proiec-
te comune prin programele 
europene specifice, menite 
să contribuie la dezvoltarea 
activităților descrise mai sus. 

Cu această ocazie delegația 

din partea maghiară a vizitat 
Biserica Greco-Catolică, a 
asistat la probele de dans ale 
ansamblului coordonat de 
domnul Victor Jighereanu. A 
fost vizitat şi parcul Castelului 
Regal din Săvârşin precum şi 
alte atracții din împrejurimi.                       

Corina
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Paştele în Ţara 
Zărandului şi Podgoria 
Aradului ! 

Este primul și cel mai ambițios circuit de acest gen organizat la Arad, de către Consiliul 
Județean, primăriile din județ și Primăria Municipiului Arad. În ziua de 7 iulie, se organizează 
și Ziua Turismului Arădean, în Parcul Eminescu. Sunt deja foarte mulți participanți de anul 
trecut care, după succesul evenimentului din 2017, au confirmat participarea și acum.

Iustin Cionca a purtat în ultima perioadă discuţii cu mai mulţi primari care au acceptat 
să intre în programele de turism cultural şi gastronomic iniţiate de Consiliul Judeţean Arad. 
Consiliul Județean Arad a anunțat și inițierea unui circuit gastronomic în Podgoria Aradului 
și Țara Zărandului. Programul pornește în data de 5 mai, la Ferma de Bivoli de la Pecica, și se 
încheie în 15 decembrie, la Săvârșin, cu tăiatul tradițional al porcului. În fiecare sâmbătă, se 
vor organiza grupuri care contra cost vor putea vizita câte o localitate cu specific gastronomic 
din județ, vor face degustări și vor participa la evenimente pentru cunoașterea Aradului.

Consiliul Judeţean Arad își extinde oferta turistică şi începe promovarea Ţării Zărandului 
şi a Podgoriei Aradului încă din primăvară! Cel mai potrivit prilej îl reprezintă Sărbătorile 
Pascale, pentru că zona Podgoriei abundă în datini specifice. În ce priveşte Ţara Zărandului, 
considerăm că recuperarea acestui brand românesc în Anul Centenar este mai mult decât 
un demers de patriotism local, este o obligaţie.

În ceea ce priveşte Ţara Zărandului, zona a jucat un rol important în istoria românilor, iar 
datoria noastră, ca autoritate publică, este să le prezentăm românilor istoricul şi potenţialul 
acestei zone”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Judeţean Arad.

„Consiliul Judeţean a rezervat la OSIM brandurile »Ţara Zărandului« şi »Podgoria Aradului«. 
Anul trecut am început promovarea intensă a Podgoriei Aradului, am dus cu Săgeata Verde 
peste 450 de persoane în Podgorie, în cadrul a 15 circuite, şi am creat un circuit al vinului la 
cramele locale” ,   a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Judeţean Arad.
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8 APRILIE 2018 – ALEGERI PARLAMENTARE

Alegeţi un reprezentant 
al românilor în Parlament!

VOTAŢI LISTA AŢRU!

1. Traian Cresta
2. Tiberiu Juhász
3. Elena Silaghi

4. Erica Maria Borbély
5. Maria Gurzău Czeglédi

6. Bertold Netea
7. Mariana Florica Negreu Vetró

LISTA
AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ A 

ROMÂNILOR DIN UNGARIA

Prezenţa unui reprezentant român la Budapesta 
poate fi o garanţie pentru relaţia optimă dintre 
autoritatea centrală şi ce de minoritate constitu-
indu-se ca verigă intermediară, reprezentativă, 
între organismele decizionale şi beneficiarii din 
teritoriu.

Un reprezentant român în Parlament este necesar 
pentru fiecare dintre localităţile noastre, asociaţiile 
noastre, şcolile unde învaţă copiii noştri, bisericile 
noastre, indiferent de confesiune.

Românii au nevoie de un reprezentant
activ în Parlamentul de la Budapesta!

Centrul de Documentare 
şi Informare al AŢRU

Editura de Presă şi Carte 
„Cronica” Nonprofit SRL

Casa Muzeu

Şcoli româneşti patronate de AŢRU

Chitighaz

Giula

Aletea Bătania

Săcal

Susţineţi candidaţii 
Autoguvernării pe Ţară 

a Românilor din Ungaria 
pentru Parlamentul Ungariei!

Instituţii subordonate AŢRU

Experienţă, dăruire, pricepere!
Nu rata şansa de a fi reprezentat 

la cel mai înalt nivel!
Votaţi AŢRU, votaţi viitorul!

Grădiniţa din Giula


