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Editorial
Colectivul redacţional

Cum trec copiii 
noştri spre 
maturitate

U na dintre producțiile 
cinematografice reușite 
ale ultimilor ani a fost 
pelicula Boyhood. Nu 

ne amintim exact cu câte premii 
a fost distins filmul, dar ideea și 
realizarea sa sunt remarcabile. 
Urmărește parcursul unei familii 
de-a lungul a 15 ani, filmările înce-
pând și decurgând timp de un de-
ceniu și jumătate cu aceeași echipă 
de actori. Pelicula urmărește des-
tinul unei familii dezorganizate, 
în care mama își crește singură 
cei doi copii, iar tatăl apare spo-
radic. La finalul filmului, mama 
își pregătește copilul să plece la 
facultate. Va rămâne singură, 
după ce și-a dedicat tinerețea, 
anii cei mai frumoși, copiilor săi. 
Băiatul este, așa cum se întâmplă 
de obicei cu tinerii nerăbdători să 
părăsească „cuibul familiei”, agitat 
și fericit. Scena finală se consu-
mă în bucătăria casei, de unde, 
prăbușită pe un scaun, mama își 
urmărește fiul pregătindu-și ba-
gajul și izbucnește, la un moment 
dat, cu tot amarul încapsulat în 
câteva cuvinte de reproș:

– Măcar de nu ai arăta că te 
bucuri atât de mult…

Apoi rămâne singură, iar viața 
își urmează cursul. Îmbogățindu-
se cu încă un destin care își caută 
calea pe cărările întortocheate 
ale Domnului, așa cum este scris 
în Scriptură, lăsându-și mama și 
tata și urmărindu-și rostul într-o 
lume în centrul căreia se plasează 
cu îndrăzneală și speranță…

Ne-a fugit gândul la această 
producție cinematografică în sea-
ra balului acordării panglicii, de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu”:  fetele 
gătite în cele mai deosebite toa-
lete, băieții spilcuiți, nu mai sunt 
copiii de odinioară. Fiecare dintre 
ei este pregătit să își găsească 
drumul în viață, să își  părăsească 
„cuibul” și să fie individ de succes, 
într-o lume avidă de energia și 
determinarea sa. 

Am văzut în sală tineri deose-
biți, frumoși și deștepți. Și părinți 
care nu par încă pregătiți să le 
permită să își ia zborul. Deși, viața 
care nu ține cont de sentimente, îi 
va despărți probabil, așa cum este 
firesc, în curând. În casele noastre 
se va repeta scena de la finalul 
filmului de care v-am povestit, 
iar tinerii, cu bucurie și elanul 
specific vârstei marilor speranțe, 
vor păși cu încredere în prima zi 
a restului vieții lor…

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, 9 din 10 patroni 
din industrie se plâng că găsesc tot mai greu angajaţi, pentru 
că nu există personal specializat. De fapt, ţara noastră şi alte 
state foste comuniste din centrul Europei au devenit victimele 
propriului succes economic. Ani la rând au atras investiţii 
masive, graţie taxelor mici, iar acum nu mai fac faţă cererii 
şi nu se pot extinde, din cauză că nu găsesc forţă de muncă. 
Au găsit însă soluţia automatizării rapide. Om versus robot. 
Aceasta este dilema patronilor din Ungaria, puşi în dificultate 
din cauza lipsei acute de forţă de muncă.

Gábor Király, patron: „Am fost şocaţi când ne-am dat seama 
că trebuie făcut ceva cu lipsa de forţă de muncă şi în acelaşi 
timp ne-am trezit cu o creştere bruscă şi semnificativă a cererii 
pentru produsele noastre. Forţa de muncă disponibilă acum 
pe piaţa maghiară nu ne permite să ne dezvoltăm. La fel ca 
multe alte firme, nu mai avem de unde să luăm oameni. Asta 
ne-a forţat să găsim o soluţie. Pentru firmele care îşi permit 
să investească, soluţia a însemnat robotizarea masivă.”

Economia Ungariei, frânată 
de lipsa forţei de muncă

Tibor Zentai, patron: „Aria de sarcini pe care le-am auto-
matizat s-a triplat în ultimul an. Noi credem că tendinţa va 
continua şi în 2018.”

Dávid Németh, expert bancar: „Investiţiile au crescut şi s-au 
concentrat pe aparatură, robotizare şi automatizare. Momen-
tan, automatizarea pare singura soluţie viabilă, dar totuşi nu-i 
linişteşte pe oamenii de afaceri. Două treimi dintre patroni 
susţin că nu găsesc angajaţi.”

Dacă pentru industrie, automatizarea accentuată este un 
mod de supravieţuire, în alte domenii criza forţei de muncă 
are toate şansele să se agraveze. Unul dintre cele mai afectate 
sectoare este cel al construcţiilor, dar şi comerţul şi serviciile 
încep să sufere din cauza lipsei de forţă de muncă.

Şi lucrurile sunt departe de a se îndrepta. Potrivit unei es-
timări ONU, Europa de Est va suferi o pierdere demografică 
de 8 milioane de oameni. Printre cauze se numără migraţia 
şi îmbătrânirea populaţiei. Ungaria va fi cea mai afectată, 
urmată de Cehia, Slovacia şi Polonia.

Balul acordării panglicii – o tradiţie frumoasă, 
un eveniment al cunoaşterii şi motivării tinerilor 
– un moment de bucurie, mândrie, de inspiraţie a 
frumosului, a pus în prim plan, sâmbătă, 10 februarie, 
viitorii absolvenţi ai Liceului „Nicolae Bălcescu”
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Din plăcerea de a pe-
trece o zi împreună şi 
de a transmite „arta” 
pregătirii melcişorilor, 
Autoguvernarea de Na-
ţionalitate Română din 
Pocei condusă de Mazsu 
Jenőné, a organizat şi 
anul acesta, tradiţiona-
lul program dedicat pre-
gătii pastelor făinoase, 
„melcişori”. Evenimentul 
dedicat uneia dintre cele 
mai bune şi aspectuoase 
paste pentru supă a avut 
loc sâmbătă, 10 februa-
rie. Membrilor autogu-
vernării li s-au alăturat 
şi în acest an, voluntar, 
gospodine din Pocei, dar 
şi din localităţile vecine, 
cu toţii membri ai comu-
nităţii româneşti.

A devenit o tradiţie ca 
în această perioadă să 
se realizeze o cantitate 
însemnată de melcişori, 
care se vor servi în supa 
de găină din cadrul pro-
gramului dedicat „În-
trunirii grăitorilor”, ce 
va urma să se organizeze 
în prima decadă a lunii 
martie.

Mazsu Jenőné, preşe-
dintele Autoguvernării 
de Naţionalitate Română 
a oferit celor prezenţi un 

Melcişorii 
de casă, arta 
gospodinelor

mic program artistic. 
Dibăcia celor prezenţi a 
fost onorată cu o masă 
comună, cei prezenţi bu-
curându-se de posibilita-
tea de a se revedea şi de a 
contribui la reuşita unui 
eveniment.

Anual ne întâlnim aici, 
la Pocei, în sala de sport 
a şcolii, pentru a realiza 
pastele făinoase ce vor 
urma să fie servite în ca-
drul programului dedicat 
grăitorilor de nuntă. Ne 
străduim ca prin activi-
tatea noastră, ca membri 
ai comunităţii româneşti, 
dar şi ai acestei societăţi, 
să păstrăm şi să transmi-
tem tinerelor generaţii 
toate obiceiurile străbu-
ne, fie vorba de realiza-
rea de aluat, a pastelor, 
prăjituri, diferite bucate, 
dansuri, cântece, strigă-
turi, port… Spre bucuria 
noastră, suntem susţinuţi 
în toate demersurile de 
edilul localităţii, în per-
soana domnului primar 
Kecskés Gyula, dar şi de 
toţi membrii comunităţii 
româneşti din Pocei ori 
din localităţile vecine, 
care nu ezită să ne în-
tindă o mână de ajutor 
atunci când este nevoie. 

Prin numărul mare al 
celor prezenţi la această 
activitate rezultă bună-
voinţa oamenilor, precum 
şi dorinţa de a fi împre-
ună, de a contribui la 
succesul unui eveniment. 
Nu pot decât să mulţu-
mesc tuturor celor care 

s-au implicat în acest 
demers şi să transmit şi 
pe această cale invitaţia 
mea de a participa la 
»Întrunirea grăitorilor« 
care va avea loc pe data 
de 3 martie – a menţionat 
Mazsu Jenőné.

Corina

Şedinţa 
extraordinară 
a Adunării 
Generale a 
AŢRU

Marţi, 6 februarie, de la 
ora 13, la sediul AŢRU din 
Giula, a avut loc şedinţa 
extraordinară a Adunării 
Generale. Pe ordinea de 
zi au figurat patru puncte. 
Şedinţa a fost validă, din 
cei 15 deputaţi, 9 au fost 
prezenţi, şi a fost prezidată 
de preşedintele Tiberiu 
Juhász . Procesul verbal 
a fost întocmit de Attila 
Juhász şi legalizat de Erika 
Borbély şi Elvira Ardelean-
Pál. Prezenţi la lucrările 
şedinţei au fost şi Traian 
Cresta , reprezentantul 
românilor în Parlamentul 
de la Budapesta, Teodor 
Juhász, preşedintele Co-
misiei de Supraveghere a 
Editurii de Presă şi Car-
te Românească „Croni-
ca” Nonprofit SRL, Delia 
Kovács, directorul execu-
tiv al Cronicii, Eva Şimon, 
director executiv al Foii 
Româneşti, Aurel Becan, 
reprezentantul Consula-
tului General al României 
la Giula.

La primul punct s-au 
discutat şi luat decizi i 

cu priv ire la a legeri le 
Parlamentare din anul 
2018. Președintele a fă-
cut  cu noscut  d rept u l 
naționalităților de a par-
ticipa la alegerile Parla-
mentare, drept stipulat şi 
în legea CLXXIX/2011, 
paragraful 21/A, prin care 
naționalitățile au dreptul 
de a îşi alege un reprezen-
tant sau deputat în Parla-
ment. Din cauza proporției 
numărului alegătorilor, la 
alegerile din 2014 comu-
nitatea românească şi-a 
ales doar un reprezentant 
în Parlament, lucru ce se 
va întâmpla şi la alegerile 
din 2018. Participarea la 
alegeri se face pe bază de 
listă, înregistrată la Comi-
sia Electorală Naţională. 
Prin hotărârea 5/2018.
(II.6) Adunarea Generală 
a AŢRU a hotărât cu 9 
voturi pentru, participarea 
la alegerile din 8 aprilie şi 
formarea listei.

De asemenea, în baza 
legii, doresc să facă cam-
panie electorală, iar folo-
sirea bugetului alocat să-l 

folosească proporțional, 
firma care va executa ser-
viciile să obțină dreptul 
prin licitație.

Adunarea Generală a 
votat ca pe listă să figureze 
cu 7 membri.

La punctul doi s-a pro-
pus şi votat componenta 
listei. Zombai Károlyné l-a 
propus pe Traian Cresta în 
fruntea listei, dat fiind fap-
tul că are o bogată activi-
tate şi experiență în acest 
sens, ducând o muncă 
exemplară în interesul 
românilor din Ungaria, 
adăugând că va cinst i 
onoarea autohtonilor şi a 
celor care muncesc pentru 
comunitate. Traian Cresta 
a acceptat propunerea şi a 
declarat că se află în baza 
de date a Comisiei Elec-
torale Naționale. Pentru 
locul doi a fost propus de 
către Alexandru Finna, 
Tiberiu Juhász. Locul trei 
a fost ocupat de Elena 
Szilágyi  la propunerea 
doamnei dr. Maria Gur-
zău Czeglédi. Pentru lo-
cul patru a fost propusă 
Erika Maria Borbély de 
către Elena Szilágyi. Dr. 
Maria Gurzău Czeglédi 
a fost propusă pentru lo-
cul cinci de către Erika 
Borbély. Elvira Ardelean-

Pál a propus-o pe Mari-
ana Negreu Vetró pentru 
poziţia a şasea, iar Ale-
xandru Finna l-a propus 
pe Bertold Netea pentru 
poziția a șaptea. Toţi cei 
nominalizați au acceptat 
propunerea şi au declarat 
că sunt înregistrați în baza 
de date. Mariana Negreu 
Vetró a cerut schimbarea 
locului cu Bertold Netea, 
acesta urcând de pe locul 
șapte pe locul șase. Astfel, 
lista completă votată şi 
care va fi înregistrată la 
Comisia Electorală Na-
țională are următoarea 
componență: 1. Kreszta 
Traján; 2. Juhász Tibor; 
3. Szilágyi Lászlóné; 4. 
Borbély Erika Maria; 
5. Czeglédiné dr. Gurzó 
Mária; 6. Netye Bertold; 
7. Vetróné Negreu Mari-
ana Florica.

După votarea listei a luat 
cuvântul Maria Szarka 
Zombai  ca re a  t ra ns-
mis mesajul comunității 
băștinașe din Chitighaz. 
Citez: „Am împuternici-
rea a 16 generații de ro-
mâni băștinași din Chi-
tighaz, pentru a vă aduce 
la cunoștință că noi nu ne 
permitem să ne confrun-
tăm cu legile nescrise ale 
strămoșilor şi să nu ne 

alegem reprezentanți fie 
la nivel Parlamentar, fie 
la alte nivele, din rândul 
nostru. Mai ales la nivel 
Parlamentar trebuie să 
avem un reprezentant din 
rândul nostru, alte per-
soane, oricare ar fi ele, 
sunt excluse de pe listă. 
Asta este valabil şi pen-
tru a doua localitate ca 
mărime din Ungaria unde 
trăiesc români, Miche-
rechi. Nu este admis ca 
un reprezentant al acestei 
comunități să fie ultimul 
pe listă. Acum, în ultimul 
ceas, trebuie să  ne unim 
pentru a păstra nealterată 
gândirea şi legile nescrise 
ale strămoșilor noștri.”

Teodor Juhász a cerut 
cuvântul spunând: „Pro-
testez în folosirea acestei 
expresii. Ungaria nu este 
doar a unor persoane! Un-
garia este a celor care tră-
iesc aici, muncesc şi plătesc 
impozite în această țară. 
Expresia de »băștinaș« ne 
duce în eroare, doar din 
punct de vedere cronolo-
gic, nu. Străbunicul meu 
s-a stabilit în Ungaria mai 
devreme. În jurul meu 
am persoane intelectuale, 
stabilite în Ungaria mai 
recent, şi care îmbogățesc 
cultura română, iar eu 

mă simt jignit, ca urmaș 
de generația a șasea, să 
fac această diferență. Mă 
dezic de această expresie 
care nu arată bine nici din 
punct de vedere etic dar şi 
politic. Eu nu fac şi nu voi 
face această discriminare 
şi vă cer şi dumneavoastră 
acest lucru.”

La punctul trei s-a dis-
cutat şi votat programul de 
activitate pe anul 2018 al 
grădinițelor susținute de 
Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Unga-
ria, cu precizarea că la 
Grădinițele din Bătania şi 
Giula vor avea loc lucrări 
de modernizare fapt ce a 
dus la plasarea copiilor în 
alte unități preșcolare.

Punctul patru a adus în 
discuție situația cu privire 
la subvenționarea tem-
porară a săptămânalelor 
„Cronica” și „Foaia Ro-
mânească”. Bugetul celor 
două edituri este inclus 
în bugetul AŢRU, care 
încă nu este aprobat. Pen-
tru desfășurarea în bune 
condiții a activității celor 
două redacții, Adunarea 
Generală a decis, la fel ca 
anul trecut, asigurarea 
unui avans proporțional 
pentru lunile ianuarie şi 
februarie.                              Delia
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Balul românesc 
de la Aletea a 
pus pe mese 
cele mai alese 
merinde

Şirul evenimentelor la ro-
mânii din Ungaria a continuat 
sâmbătă, 10 februarie, la Aletea 
unde Autoguvernarea de Naţio-
nalitate Română împreună cu 
Asociaţia de Dans Tradiţional 
Românesc a organizat o nouă 
ediţie a tradiţionalului „Bal 
Românesc”.

Evenimentul s-a desfăşurat la 
Casa de Cultură „Reibel Mihály” 
şi a fost deschis de cuvântul de 
salut al preşedintelui autogu-
vernării româneşti, domnul 
Gheorghe Bágy, ocazie cu care 
acesta a transmis mulţumirile 
dumnealui tuturor celor care 
i-au fost alături şi au contribuit 
la succesul serii. În alocuţiunea 
sa, domnul preşedinte a ţinut 
să vorbească şi despre unitatea 
românilor din mica localitate, 
Aletea, unde convieţuiesc ma-
ghiari, români şi germani, focul 
întregii comunităţi fiind „jocul”. 
Am putea spune că nu există 
nici o altă categorie de dans 
decât cea popular românească, 
care să ne încânte astfel vizual. 
Încă din vechi timpuri, „jocul” a 
fost cea mai apreciată formă de 
distracţie. La orice eveniment, 
românii din Aletea se adunau 

într-un loc în care petreceau, 
dansau şi cântau.   

Primarul localităţii, domnul 
Pluhár László, un om cu suflet 
mare, nu ezită să fie alături de 
membrii comunităţii româneşti 
din localitate, ori de câte ori 
este nevoie. Cu această ocazie, 
dumnealui şi-a transmis recu-
noştinţa faţă de „fiii satului” 
pentru activităţile de-a lungul 
timpului, care contribuie la 
nuanţarea întregii comunităţi 
din Aletea.

Evenimentul a fost onorat 
de prezenţa domnului Traian 
Cresta, reprezentantul comu-
nităţii româneşti din Ungaria 
în Parlamentul de la Budapesta, 
Tiberiu Juhász, preşedintele 
Autoguvernării pe Ţară a Ro-
mânilor din Ungaria, Gheorghe 
Kozma, Şef de Oficiu al AŢRU, 
Mariana Negreu Vetró, directo-
rul Centrului de Documentare 
şi Informare al AŢRU şi totoda-
tă preşedintele Autoguvernării 
de Naţionalitate Română din 
Csanádpalota, Eva Bocior Ka-
rancsi, preşedinta Autoguver-
nării de Naţionalitate Română 
a Judeţului Bichiş, Aurel Becan, 

reprezentantul consulatului 
României la Giula.

De la eveniment nu au lipsit 
nici membrii Echipei de Păs-
trare a Tradiţiilor Româneşti 
din Aletea, mari iubitori ai 
dansului popular şi care au luat 
cu asalt, conform obiceiului, 
ringul de dans. Frumuseţea 
dansurilor româneşti aletene 
a fost prezentată şi de această 
dată, la cele mai înalte cote. 
Dansatorilor noştri li s-au ală-
turat şi invitaţii din România, 
prezentând fiecare în felul său, 
dansurile locale, moştenite şi 
învăţate de la părinţi şi bunici. 
Şcoala Românească din Aletea 
a fost reprezentată la acest 
eveniment de cadre didactice, 
în frunte cu Florica Berényi, 
director adjunct. Organizato-
rii s-au bucurat şi de prezenţa 
unui grup de dansatori din 
Micherechi. De atmosfera de 
petrecere s-a asigurat formaţia 
de muzică populară din Macea, 
instrumentişti talentaţi ai sce-
nei muzicale româneşti.

Balul Românesc cu Merinde 
de la Aletea, a pus pe mese cele 
mai alese bucate ale gospodari-
lor, aduse din propria cămară, 
preparate de casă precum: 
cârnat afumat, slănină, dife-
rite salate de cartofi, legume, 
fripturi, pogăcele, cozonaci şi 
multe, multe prăjituri.

Tiberiu Juhász, preşedintele 
AŢRU –  „Să fiu din nou alături 
de comunitatea românească 
din Aletea, alături de maeştrii 
dansului popular românesc, 
constituie pentru mine o mare 
bucurie. Mi-e drag să revăd 
jocurile populare româneşti 
puse în scenă de către aceşti 
dansatori ori de câte ori am 
posibilitatea. Este ceva de ceea 
ce nu se poate plictisi omul, este 
o valoare în adevăratul sens 
al cuvântului. Ţin să transmit 
recunoştinţa mea şi pe această 
cale faţă de toţi cei care contri-
buie la păstrarea şi dezvoltarea 
valorilor noastre strămoşeşti. 
Sincerele mele felicitări atât 
seniorilor cât şi tinerilor!”

Pe lângă alesele bucate, dans 
şi voie bună, organizatorii au 
nuanţat programul serii cu o 
mulţime de obiecte puse în joc 
la tombolă, acestea fiind oferite 
de sponsori locali şi invitaţi.

Ori de câte ori urmărim un 
program cultural format din 
dansuri, se poate spune că in-
trăm în contact cu frumuseţea 
vremurilor de altă dată.             

Corina
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În aceste zile, la Reședința 
Epa rh ia lă  d i n  Giu la ,  sub 
președinția Preasfințitului Pă-
rinte Episcop Siluan, au avut loc 
lucrările anuale ale Consiliului 
și Adunării Eparhiale ale Epi-
scopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria (9 și 10 februarie).

În cadrul acestora, au fost 
prezentate rapoartele de activi-
tate la sectoarele administrativ-
bisericesc, cultural și financiar-
economic ale Episcopiei din 
Ungaria, care au constatat buna 
funcționare și desfășurarea în 
condiții normale a activităților 
bisericești ce au avut loc în anul 
2017 în această Episcopie.

Prezența permanentă a Ie-
rarhului și preoților în mijlocul 
credincioșilor, slujirile liturgice, 
activitățile misionar-pastorale 
și culturale, colaborarea rodni-
că avută cu celelalte instituții 
românești din Ungaria: edu-
cative, culturale, administra-
tive și mediatice, precum și cu 
reprezentanțele diplomatice 
ale României de la Budapesta, 
Giula și Seghedin, au fost câteva 
dintre elementele constante ale 

Lucrările 
Consiliului 
şi Adunării 
Eparhiale ale 
Episcopiei din 
Ungaria

Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și în anul trecut și 
reprezintă contribuția ei funda-
mentală la îndeplinirea scopului 
pe care îl are, de păstrătoare a 
tradițiilor și valorilor străbune, 
a credinței creștine și identității 
românești, de apropiere a cre-
dincioșilor între ei și față de 
Bunul Dumnezeu, precum și de 
factorul de echilibru și de unita-
te în societatea contemporană.

Aceste roluri trebuie accen-
tuate și sunt foarte binevenite, 
mai ales în acest „An omagial al 
unităţii de credinţă şi de neam 
şi An comemorativ al făurito-
rilor Marii Uniri din 1918”, ce 
constituie, în același timp și o 
datorie sfântă față de memoria 
înaintașilor noștri, pe care tre-
buie să îi cunoaștem mai bine și 
să le urmăm exemplul.

Au fost subliniate evenimen-
tele aniversare importante ale 
anului 2017, prilejuite de împli-
nirea celor 10 ani de Patriarhat 
ai Preafericitului Părinte Patri-
arh Daniel, care prin calitățile, 
personalitatea și implicarea sa 
în domeniul teologic, social-

filantropic, misionar-pastoral 
și mediatic bisericesc, adminis-
trativ și edilitar, a ridicat foarte 
mult nivelul Bisericii Ortodoxe 
Române într-o societate destul 
de secularizată și a dus aproape 
la bun sfârșit obiectivul istoric 
al construirii Catedralei Mân-
tuirii Neamului, care de un 
secol a rămas doar la stadiul de 
proiect. În 2017 a fost marcată 
și aniversarea celor 10 ani de 
când Preasfințitul Părinte Silu-
an se află în fruntea Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria.

Au continuat restaurările 
și înfrumusețările de biserici, 
fiind finalizate și resfințite, îm-
preună cu Ierarhi și clerici din 
România și Ungaria, bisericile 
din Giula Mică și Apateu, care 
au îmbrăcat din nou haine fru-
moase, de adevărate mirese ale 
lui Hristos; a continuat activita-
tea în rândul elevilor și tinerilor 
din Ungaria, prin participarea 
la evenimentele importante 
din viața școlilor, prin tabere de 
religie și iconografie și predarea 
orelor de religie; a continuat, 
de asemenea, bogata activitate 

filantropică de la Parohia din 
Micherechi, care iarăși a adunat 
în Postul Crăciunului peste 13 
tone de produse alimentare și 
de uz casnic, împărțite ulterior 
la numeroase familii sărace din 
3 localități din Ungaria și 6 sate 
din Protopopiatul Ineu, din Ar-
hiepiscopia Aradului.

U n  g r u p  n u m e r o s  d e 
credincioși din Ungaria și Ro-
mânia, însoțiți de Ierarh și de 
alți Clerici ai Episcopiei din 
Ungaria, au efectuat pentru 
prima dată un pelerinaj la Ie-
rusalim, prin filiala din Oradea 
a Agenției de Turism „Basilica 
Travel” a Patriarhiei Româ-
ne, care a adus multă bucurie 
și binecuvântare în suf letele 
tuturor participanților. Ierar-
hul, împreună cu alți Părinți, a 
slujit, de asemenea, la hramul 
principal al Schitului Lacu, din 
Sfântul Munte Athos, închinat 
Sfântului Mare Mucenic Di-
mitrie (după calendarul iulian 
neîndreptat, 8 noiembrie 2017); 
la inaugurarea unei noi Parohii 
Românești la Zagreb, în Croația, 
af lată sub purtarea de grijă 

directă a Patriarhiei Române 
și la mai multe sărbători din 
cadrul Episcopiei Daciei Felix, 
din Serbia (Vârșeț, Seleuș, Sân 
Mihai, Toracul Mare și Jablan-
ca), după preluarea temporară, 
pe timp de un an, a conducerii 
acestei Eparhii, prin Hotărârea 
Sfântului Sinod.

Aducându-se mulțumire 
Bunului Dumnezeu pentru 
părinteasca și multa Sa pur-
tare de grijă față de clerul și 
credincioșii Episcopiei din Un-
garia, a fost cerut ajutorul Său și 
pentru activitățile ce urmează 
a fi desfășurate pe mai departe 
aici, în anul care a început de 
curând.

Rapoartele au fost aprobate 
de comisiile îndreptățite ale 
acestor foruri eparhiale și au 
fost stabilite, de asemenea, 
Proiectele de hotărâri pentru 
anul 2018.

Ca de fiecare dată, ședințele 
de lucru s-au încheiat cu o 
agapă comună, la care a conti-
nuat atmosfera de comuniune 
frățească românească.

Transmite BPEORU

În Duminica lăsatului sec 
de carne pentru Postul Sfinte-
lor Paști, sau a Înfricoșătoarei 
J u d e c ă ț i  (1 1  f e b r u a r i e ) , 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria s-a af lat 
în mijlocul credincioșilor de la 
Otlaca Pustă, săvârșind Sfânta 
Liturghie Arhierească împreună 
cu un sobor format din părintele 
arhimandrit Calinic Covaci, 
consilierul administrativ-bise-
ricesc al Episcopiei și Paroh la 
Otlaca Pustă și arhidiaconul 

Slujire 
Arhierească 
şi constituire 
de organisme 
parohiale la 
Otlaca Pustă

Emanuel Văduva, de la Cate-
drala Episcopală din Giula.

Răspunsuri le l iturgice au 
fost date de Cătălin Anghel, 
masterand la teologie și locu-
itor în Vărșand (Ro), care de 2 
ani ajută această parohie prin 
cântarea bisericească la strană, 
iar la slujbă, alături de ceilalți 
credincioși, au luat parte și 
domnul Gheorghe Șimonca, 
deputat în Parlamentul de la 
Budapesta, originar din aceas-
tă localitate și doamna primar 
Elvira Ardelean.

În cuvântul de învățătură 
Preasf ințitul Părinte Siluan 
le-a vorbit credincioșilor despre 
câteva din învățăturile perico-
pei evanghelice duminicale, ce 
ne îndeamnă pe toți să fim cu 
luare aminte față de bunătatea 
lui Dumnezeu, Care se ascunde 
în suf letul fiecărui om, chiar 
dacă aparent nu Se arată, Care 
așteaptă de la fiecare dintre noi 
iubire frățească, atenție, comu-
niune și ajutor față de aproa-
pele nostru af lat în nevoi, iar 
în funcție de această prezență 

sau lipsă a dragostei vom fi și 
judecați la Judecata cea de apoi 
sau Înfricoșătoare, după cum 
este și numele acestei dumi-
nici pregătitoare pentru Postul 
Mare.

La finalul Sfintei Liturghii, în 
prezența Ierarhului și a părin-
telui paroh a avut loc și ședința 
de constituire a noului Consiliu 
Parohial al acestei parohii și de 
desemnare a epitropilor, care 
au depus jurământul de a sluji 
Biserica Străbună și Parohia lor, 
în mandatul încredințat.

La Otlaca Pustă funcționează 
și un Centru pentru familii și 
tineret, cu un Paraclis de lemn, 
în stil maramureșean, cu hra-
mul „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”, construit printr-un 
proiect european transfronta-
lier, iar la intrarea în localitate 
se află o troiță de lemn primită 
tot din Maramureș, în cadrul 
relațiilor de înfrățire pe care 
comuna le are cu alte localități 
din această zonă tradițională și 
istorică a României.

Transmite BPEOR
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Balul „Acordării 
Panglicii”, balul 
absolvenţilor

Viaţa este o succesiune 
de etape: copil, adoles-
cent, student, adult, anga-
jat, pensionar. Cu fiecare 
treaptă, stilul de viaţă se 
schimbă şi evoluăm către 
noi nivele.

Momentul trecerii de la 
adolescent la adult poartă 
numele de majorat. Acesta 
diferită de la o ţară la alta, 
în funcţie de legile adopta-
te şi de vârstă (de la 12 la 
21 de ani). În România, ca 
şi Ungaria, borna numită 
18 ani este vârsta la care 
tinerii trec din postura de 
copii, în cea de adult, per-
soană majoră, cu drepturi, 
dar şi multe obligaţii, mai 
multe responsabilităţi, atât 
faţă de propria persoană, 
cât şi faţă de ceilalţi.

Trecerea acestei fron-
tiere, de la copil la adult, 
este sărbătorită peste tot 
printr-un moment festiv 
– bal, petrecere sau sub 
o altă formă – organizat 

în familie, în societate sau 
în mediul educaţional, la 
şcoală. 

Şcoala asociază majora-
tul cu absolvirea liceului, 
aspect subliniat şi prin 
faptul că în perioada in-
terbelică, spre exemplu, 
bacalaureatul se mai nu-
mea şi examen de matu-
ritate. În Ungaria, această 
sărbătoare are o denumire 
specifică: „Balul acordării 
panglicii”.

La Liceul „Nicolae Băl-
cescu”, marele eveniment a 
fost aşteptat cu mare emo-
ţie de cei 48 de absolvenţi 
ai claselor a XII, alături de 
profesori, părinţi, fraţi, bu-
nici, rude, colegii mai mici 
şi numeroşi invitaţi. Peste 
600 de persoane au venit 
să fie martore manifestă-
rii organizate sâmbătă, 10 
februarie, în sala festivă 
a Centrului Cultural Ro-
mânesc.

În acorduri muzicale, 

conduşi de doamnele di-
riginte prof. Vera Cser şi 
prof. Silvia Cséffán, tinerii 
au pătruns în sala de spec-
tacol plini de emoţii, dar 
cu zâmbetul pe buze.

Copiii, deveniţi adulţi, 
au fost întâmpinaţi de 
doamna director dr. Ma-
ria Gurzău Czeglédi, care 
le-a vorbit despre întinsa 
Mare, simbol al trăirilor 
sentimentele şi emoţiona-
le, cu întrezăriri ale visuri-
lor adolescentine ce par a 
se împlini odată cu ieşirea 
din copilărie şi încercarea 
desprinderii de realul – 
Pământ, pentru a încerca 
Marea Trecere spre vârsta 
maturităţii. Cu 18 ani în 
urmă corabia vieţii tale a 
luat o direcţie pe oceanul 
existenţei, navigând pe o 
apă liniştită şi limpede. În 
această corabie au călăto-
rit alături de voi părinţii, 
bunicii, fraţii, profesorii 
şi prietenii. Ei toţi v-au 
făcut fericiţi. Părinţii v-au 
ocrotit şi crescut cu multă 
dăruire şi răbdare; profe-
sorii v-au deschis porţile 
cunoaşterii, încercând să 
planteze în sufletul vostru 
dragostea faţă de neam, 
limbă, identitate, în timp 
ce prietenii v-au fost păr-
taşi peripeţiilor adoles-
centine.

Acum această corabie 
ancorează la o piatră de 
hotar, de unde puteţi privi 
înapoi trecutul şi amintiri-
le care vor rămâne veşnic 

în suflet, dar şi înainte, la 
viitorul care vă aşteaptă. 
Nu vă fie teamă să-l cu-
ceriţi! Curajul, hărnicia, 
dăruirea, iubirea sunt ca-
lităţile pe care trebuie să 
le aveţi pentru a dobândi 
provocarea. Nu ezita tine-
re de a merge pe valuri în 
picioare! 

Doamna director a în-
cheiat cu versurile poeziei 
„Adolescenţi pe mare” a 
lui Nichita Stănescu „…
Dar ei sunt zvelţi şi calmi, 
şi simultan/au şi deprins 
să meargă pe valuri, în 
picioare.”

Conform tradiţiei a ur-
mat un recital literar-mu-
zical pus în scenă de cei 
48 de adolescenţi, urmat 
de prinderea în piept a 
panglicii, simbol al ma-
turităţii. La sfârşit, a avut 
loc un scurt program de 
dans de societate. Cel mai 
emoţionant moment a fost 
dansul tinerilor care aveau 
ca parteneri părinţii.

Seara a continuat cu o 
cină, pe ritmurile muzicii 
formaţiei din Şercad şi cu 
o tombolă, care a pus în 
joc frumoase premii. Au 

răspuns invitaţiei nume-
roşi oficiali, diplomaţi, re-
prezentanţi ai instituţiilor 
româneşti din Ungaria şi 
România.

Un gând bun şi succes 

pentru toţi absolvenţii, iar 
părinţilor şi profesorilor 
numai cuvinte de laudă 
pentru modul cum i-a 
crescut şi pregătit pentru 
viaţă.                                 Delia



Cronica l Vineri, 16 februarie 2018DIVERSE

Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni (MRP) lansează Ghidul 
Beneficiarului 2018, în conformitate 
cu modificările aduse, la propunerea 
instituției, cadrului legislativ care 
reglementează modalitățile de spriji-
nire a românilor din afara granițelor, 
precum și luând în considerare su-
gestiile primite din partea mediului 
asociativ românesc.

Ghidul de finanțare 2018 introduce 
schimbări importante prin care MRP 
simplifică procesul de acordare a 
finanțărilor nerambursabile și am-
plifică gradul de accesibilitate la re-
sursele financiare oferite de Guvernul 
României în beneficiul comunităților 
românești din afara granițelor.

Noutatea majoră a modificărilor 
legislative o reprezintă introduce-
rea acordării de granturi pentru 
proiectele și acțiunile derulate în 
vederea sprijinirii românilor din 
afara granițelor, cu avans de până 
la 100% și posibilitatea stabilirii de 
priorități tematice și geografice, astfel 
încât să fie dezvoltate politici publice 
adaptate la problemele specifice ale 
comunității.

Avansul pentru proiectele aprobate 
de comisia de evaluare a proiectelor a 
crescut până la 50% în anul 2018 față 
de 30%, cât era în anul 2017.

Noile proceduri includ consiliere 
personalizată, vor reduce perioada 

Noul ghid de finanţare 
MRP

de evaluare a proiectelor și prevăd 
forme de finanțare succesivă.

 Totodată, în vederea celebrării 
Centenarului Marii Uniri, MRP a 
creat un pilon de finanțare destinat 
în exclusivitate proiectelor dedicate 
acestui istoric eveniment, intitulat 
„Centenarul 2018”.

Ghidul va fi corelat cu prevederile 
Legii nr. 299/2007 privind sprijinul 
românilor de pretutindeni, aflată 
în dezbatere parlamentară, care va 
face posibilă prezența de observatori 
externi, inclusiv cea a membrilor 
comunităților românești, în cadrul 
comisiilor de evaluare a proiectelor 
depuse la MRP.

De asemenea, s-a introdus posibi-
litatea de a transmite documentația 
necesară online, cu semnătură elec-
tronică. Acest lucru va permite rea-
lizarea unor economii semnificative 
din partea solicitanților, trimiterea 
facilă a documentelor, precum și 
realizarea mai rapidă a procedurii 
de decontare.

În spiritul consolidării relației de 
parteneriat, MRP anunță că sesi-
unea de finanțare este deschisă pe 
tot parcursul anului 2018 și invită 
românii de pe toate meridianele lu-
mii să depună proiecte de finanțare 
la minister.

Descărcă Ghidul Beneficiarului 
2018!

Oferiţi 1% din impozit dumneavoastră 
Asociaţia Românilor din Otlaca Pustă – 19062004-1-04 

Duminică, 4 februarie, la Bise-
rica Sfânta Cuvioasă Parascheva 
din Giula, după Sfânta Liturghie, 
în prezenţa unui număr aprecia-
bil de credincioşi şi credincioase 
veniţi din Vărşand-România, 

Aniversare la 
Biserica Sfânta 
Cuvioasă 
Parascheva

precum şi din Giula, a avut loc 
aniversarea domnişoarei Duma 
Alesia Maria în vârstă de 11 ani, 
actualmente elevă în clasa a IV-a 
a Şcolii Generale din Chişineu-
Criş.

A fost un moment deosebit de 
emoţionant, atât pentru sărbăto-
rită cât şi pentru părinţii ei, dar 
şi bunici ori neamuri apropiate. 
Este cu totul remarcabil faptul 
că familia ei a hotărât de comun 
acord ca sărbătorita, alături de 
părinţi să primească Binecu-
vântarea Sfintei noastre Biserici 
Ortodoxe pentru a trăi o viaţă 
aleasă cu sănătate deplină şi bună 
sporire în toate.

Duma Alesia Maria a venit pe 
lume la 6 februarie 2007 în Arad, 
ca primul născut al părinţilor săi 
Duma Alexandru şi Duma Lia-
na-Cordoş originari din Vărşand. 
Pentru că părinţii ei aveau locul 

de muncă în Vărşand, respectiv 
Alexandru, tatăl ei, iar mama, 
Liana, la mică distanţă toţi au 
locuit o vreme la casa bunicilor 
din partea mamei, unde Alesia 
a crescut înconjurată de multă 
dragoste şi preţuire. Aici a ur-
mat grădiniţa dar, ulterior, prin 
schimbarea domiciliului, a urmat 
şcoala primară clasele I–IV la 
Chişineu-Criş având-o învăţă-
toare pe doamna Elena Popescu. 
Părinţii tinerei, absolvenţi de 
facultate, ne-au relatat că înva-
ţă foarte bine la şcoală, că este 
ascultătoare şi iubeşte muzica, 
primele încercări în domeniu 
făcându-le la o pianină unde în-

vaţă tainele muzicii. Am ţinut să 
relatez toate aceste lucruri având 
în vedere prietenia şi aprecie-
rea „de pe vremuri” cu bunicul 
din partea mamei sărbătorite, 
domnul inginer Cordoş Axente 
care este şi consilier şi epitrop la 
Biserica Ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului” din Vărşand, 
un bun credincios care aproape 
în fiecare an participă alături 
de alţi creştini din Vărşand la 
diferite evenimente culturale şi 
religioase a românilor din Giula.

După terminarea Sfintei Sluj-
be, toţi credincioşii prezenţi 
la biserică au intonat cântecul 
tradiţional „Mulţi ani trăiască” 
într-o atmosferă de sărbătoare şi 
bucurie în această preafrumoa-
să zi. La ora 13, la Restaurantul 
Komló, poate cel mai reprezenta-
tiv pentru istoria oraşului Giula, 
invitaţii familiei au servit prânzul 
fiind prezent aici şi preotul paroh 
din Vărşand, Dragoş Dumitru 
cu soţia.

A fost o zi de frumoasă şi 
aleasă aniversare în care toţi cei 
prezenţi s-au simţit foarte bine 
iar noi, observatori atenţi ai mo-
mentului, am cugetat în inima 
noastră văzând generaţiile tinere 
zicând: „panta rhei” (totul curge).

Aşa a hotărât „Ziditorul” nos-
tru şi aşa trebuie să fie cât va fi 
lumea aceasta.        Pr. Petru Puşcaş
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Viața lui Rebengiuc în regimul comunist i-a oferit o perspectivă anticomunistă, iar unele 
dintre filmele sale din anii 80 au fost cenzurate sau interzise de oficialii țării. În 1989 a 
participat la Revoluția Română. Ulterior, Rebengiuc a vorbit împotriva forțelor politice 
despre care a crezut că reprezintă moștenirea regimului comunist în societatea modernă 
și a cerut condamnarea retrospectivă a comunismului. A avut o scurtă carieră în politică și, 
de la mijlocul anilor 1990, a susținut organizații non-guvernamentale.

Actorul Victor Rebengiuc a împlinit 85 de ani, petrecându-şi, sâmbătă, ziua de naştere 
pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. La finalul piesei „Regele Moare”, în care a jucat 
alături de soţia sa, maestrul a avut parte de o surpriză: colegii şi spectatorii i-au cântat: 
„La mulţi ani!”

În cinematografie este cunoscut pentru rolurile din „Pădurea spânzuraţilor” (1964), „Tă-
nase Scatiu” (1976), „De ce trag clopotele, Mitică?” (1981), „Pădureanca” (1987), „Moromeţii” 
(1987), „Balanţa” (1992), „Cel mai iubit dintre pământeni” (1993), „Nunta mută” (2008), 
„Medalia de Onoare” (2009) ş.a. Din 1965 este căsătorit cu actriţa Mariana Mihuţ.

În 2017, actorul în vârstă de 84 de ani a transmis mesaje de susținere manifestanților 
care au protestat față de proiectul PSD-ALDE de modificare a Codului penal și grațierea 
unor pedepse: „Vreau să le spun că-i iubesc foarte tare, le admir determinarea și regret că 
nu pot să fiu alături de ei, vârsta nu-mi permite, nu pot să stau multă vreme în picioare și 
din cauza asta nu sunt prezent și eu acolo, pentru că altfel aș fi fost acolo, așa cum am mai 
fost de-atâtea ori, în alte ocazii. Îi iubesc din suflet și le urez tărie, forță și determinare. 
Până la capăt.”

Aproape 1.000 de oameni i-au cântat La mulţi ani şi l-au aplaudat îndelung. „Am vrut să 
sărbătoresc împreună cu dumneavoastră această cantitate de ani – nesperată, din punctul 
meu de vedere. Nu am crezut niciodată că o să ajung până aici, dar dacă am ajuns acum am 
zis hai să joc”, a spus emoţionat Victor Rebengiuc.

Născut pe 10 februarie 1933, Victor Rebengiuc este considerat după peste 60 de ani de 
activitate, unul dintre cei mai mari actori români, cu roluri memorabile atât în teatru, cât 
şi în film. Este actor la Teatrul Bulandra din Bucureşti din anul 1957, dar a jucat şi pe scena 
Teatrului Naţional şi a Teatrului Mic.

Victor Rebengiuc: „Nu 
am crezut niciodată că o 
să ajung până aici, dar 
dacă am ajuns acum am 
zis hai să joc”
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Balul acordării panglicii – Liceul N. Bălcescu


