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Un bal preţios

B alul pe Țară al Româ-
nilor din Ungaria se va 
organiza anul acesta în 
prima săptămână a lunii 

februarie. Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Ungaria a ales un 
moment bun pentru acest eveni-
ment emblematic al comunității 
noastre, fiindcă prefațează ciclul 
de manifestări similiare organi-
zate de Autoguvernările locale, 
pe de altă parte, însă, vine într-un 
moment când încă se mai fac pla-
nuri pentru anul în curs și la nivel 
instituțional, și la nivel personal. 

Balul pe Țară al Românilor din 
Ungaria trebuie văzut nu numai 
ca un prilej de reunire. El este, în 
egală măsură, un think tank în care 
germinează idei de colaborare, 
direcții comune de acțiune pen-
tru perioada următoare. Tocmai 
datorită faptului că reunește un 
număr mare de participanți din 
multe domenii de activitate, iar 
această eterogenitate se reflectă 
în calitatea evenimentului, Balul 
reprezintă un reper important 
în viața românilor din Ungaria, 
nu doar pentru cei preocupați 
să socializeze, ci și pentru cei 
interesați să afle și să valorizeze 
noile oportunități. 

Anul 2018 este Anul Patrimo-
niului Cultural European. Cu atât 
mai important este evenimentul 
de la Giula, pentru că aduce împre-
ună actorii culturali implicați în 
păstrarea și promovarea patrimo-
niului cultural imaterial românesc. 
Conjugând asta cu Anul Centenar 
al tuturor românilor, în care un 
rol activ trebuie să și-l asume și 
instituțiile și administrațiile noas-
tre locale conectate prin parteneri-
ate la comunitățile din țara-mamă, 
se developează importanța anului 
în care suntem și a momentelor 
speciale care compun mozaicul 
său prețios. 

Balul pe Țară al Românilor din 
Ungaria promite divertisment de 
calitate, discuții valoroase și adân-
cirea legăturilor deja existente. 
Sunt câteva motive solide pentru 
a nu rata participarea, indiferent 
de condiția socială sau interesele 
diverse, culturale ori de afaceri, 
ale participanților. Din perspectiva 
organizatorilor, vă așteptăm cu 
drag și cu interes, să sărbătorim 
așa cum se cuvine, cu muzică bună 
și legături intense de suflet, acest 
prilej special!

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria,
Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU

Vă invită cu drag la

BALUL ROMÂNESC PE ŢARĂ
care va avea loc în data de 
3 februarie a.c., ora 18,

la Centrul Cultural Românesc din Giula.

Biletele se pot procura de la 
Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU:

Giula, str. Sáros nr. 17.
Tel.: +36-66/647-330; +36-30/830-4907

Preţul biletului de intrare (cu masă): 4500 Ft
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Invitaţie

Din patru în patru ani, mer-
gem la vot pentru a ne alege 
reprezentanţii în Parlament. 
Anul acesta data alegerilor va fi  
8 aprilie. Şi la acest scrutin, noi, 
ca şi naţionalitate, avem dreptul 
de a ne alege un reprezentant în 
Parlamentul de la Budapesta, 
însă un deputat parlamentar ar 
fi o reuşită deplină! 

Modificarea Legilor Electo-
rale şi pentru Naţionalităţi dă 
undă verde etniilor să înceapă 
campania electorală din data de 
17 februarie. 

Pentru informarea cititorilor 
şi alegătorilor vă prezentăm câ-
teva detalii despre acest proces.

 Listele propuse de către auto-
guvernările pe ţară de naţionali-
tate vor fi înregistrate la Comisia 
Naţională Electorală înaintea 
iniţierii alegerilor. Organizaţia 
care face propunerea trebuie să 
completeze formularul de tip 
P1 iar eventualele modificări de 
date se vor face tot prin acest 
formular, semnat de reprezen-
tantul cu drepturi depline al 
organizaţiei. 

Regulile de alcătuire a listei: o 
autoguvernare pe ţară are drep-
tul de a alcătui doar o listă pe 
care o va înregistra la Comisia 
Naţională Electorală; două sau 
mai multe autoguvernări pe ţară 
de naţionalitate nu au dreptul 
de a alcătui o listă comună; lista 
naţionalităţii se va depune cu 
33 de zile înainte de alegeri (3 
martie, ora 16.00).

Recomandări: o condiţie de 
îndeplinit ca o listă de naţio-

În prag de alegeri parlamentare!

nalitate să participe la alegerile 
parlamentare este ca până pe 23 
februarie (cu 48 de zile înaintea 
alegerilor) recomandările să fie 
de cel puţin 1% din propuneri 
sau acumularea a 1500 de sem-
nături valabile; cei care doresc 
să susţină candidatul o pot face 
prin înregistrare pe tabele (cu 
număr de înregistrare şi ştampi-
late) eliberate de Biroul Naţional 
Electoral.

Intrarea în posesia tabelelor 
se poate face prin completarea 
formularului A2 şi se pot ridica 
cel mai devreme cu 48 de zile 
înaintea alegerilor (23 februa-
rie). Este strict interzisă duplica-
rea şi completarea duplicatelor. 
Dacă numărul tipizatelor nu 
este suficient se poate solicita 
mărirea numărului până la data 
de 6 martie, tot folosind formu-
larul A2. 

Datele existente în tipizatele 

amintite mai sus pot fi folosite 
doar în scopul înregistrării de 
date. 

La cererea autoguvernărilor 
de naţionalitate pe ţară, înainte 
de data alegerilor parlamentare, 
cu 35 de zile (4 martie) respectiv 
13 zile (26 martie) vor fi trans-
mise gratuit către Baza Centrală 
de Date numele şi adresa alegă-
torilor.

Alegătorul de naţionalitate 
îşi va completa formularul cu 
numele, codul numeric per-
sonal, adresa de domiciliu din 
Ungaria, numele şi semnătura. 
Formularul poate fi completat 
în prezenţa alegătorului de o altă 
persoană însă semnătura este o 
condiţie obligatorie.

Recomandările pot fi strânse 
şi fără a deranja cetăţenii cu 
drept de vot cu următoarele 
excepţii: la locul de muncă şi în 
timpul serviciului celui care face pag. 2

recomandarea; la locul de 
muncă al ofertantului şi în 
timpul serviciului; în timpul 
desfăşurării unei activităţii; 
la Ministerul Apărării Na-
ţionale şi Administraţiei 
Publice Centrale, în timpul 
serviciului; în transporturile 
publice; în oficiile de stat 
şi ale naţionalităţilor; în 
instituţiile de învăţământ 
superior şi educaţie; în oficii 
de servicii medicale.

Încălcarea prevederilor 
duce la invalidarea reco-
mandărilor!

Este interzisă oferirea de 
bani sau de foloase pentru 
alegători în schimbul reco-
mandării!

Formularul de recoman-
dare trebuie să conţină nu-
mele şi semnătura celui care 
a adunat recomandările.
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Autoguvernarea de Naţionalitate Română a Oraşului Giula a ţinut prima şedinţă 
din acest an vineri, 19 ianuarie. Şedinţa a fost prezidată de preşedintele Mihai 
Cserháti, în prezenţa celor doi membri dr. Florea Olteanu şi Delia Kovács, a nota-
rului dr. Timár Andrea şi a  responsabilului cu problemele economice Rácz Anett.

Ordinea de zi a fost una încărcată cu 26 de puncte, din care spicuim: revizuirea 
protocoalelor de colaborare cu Primăria locală şi organizaţiile civile şi non-gu-
vernamentale; informare despre activitatea desfăşurată între cele două şedinţe; 
programul de activitate pe anul 2018, planul-proiect al evenimentelor pe anul 
2018; participarea la evenimentele organizate în comunităţile româneşti din Un-
garia. Şi în acest an membrii autoguvernării au decis ca onorariul să-l folosească 
în interesul comunităţii.   

S-a discutat şi aprobat rapoartele suporturilor de finanţare pe anul 2016 şi 
2017; darea de seamă a finanţărilor oferite de autoguvernare pentru Corul Pro 
Musica şi Clubul Pensionarilor Români din Giula; sprijinirea cererilor Solargrup 
şi Parohiei Sf. Cuv. Parascheva.

S-a votat participarea la Balul pe Ţară al Românilor din Ungaria care va avea 
loc în data de 3 februarie. Preţul biletului este de 4.500 Ft. Autoguvernarea a de-
cis cumpărarea a 20 de bilete. Toţi cei care doresc să participe la eveniment sunt 
aşteptaţi să se înscrie la preşedintele Mihai Cserháti, până la data de 31 ianuarie. 
Locurile sunt limitate iar rezervarea se face în ordinea înscrierii.

Autoguvernarea a votat şi organizarea vineri, 2 martie, de la ora 14, la Centrul 
Cultural Românesc din Giula, a tradiţionalului „Mărţişor şi Ziua Femeii la Giula”, 
la care sunt aşteptaţi toţi cei interesaţi. 

Autoguvernarea de Naţionalitate a Oraşului Bichişciaba a desfăşurat prima 
şedinţă din acest an, luni, 22 ianuarie. Ordinea de zi a cuprins: informarea pre-
şedintelui despre activitatea întreprinsă de la ultima şedinţă şi până în prezent; 
revizuirea acordului de colaborare cu Primăria oraşului; aprobarea bugetului 
pentru onorarii; decizia de sprijinire a cererilor pentru Solargrup (50.000 Ft) 
şi Asociaţia de dans Tabán (50.000 Ft). S-a anunţat organizarea în data de 24 
ianuarie, de la ora 17, la Biserica Ortodoxă Română, a unei rugăciuni ecumenice 
la care vor participa enoriaşi de diferite confesiuni. 

Autoguvernarea va participa la Balul pe Ţară al Românilor din Ungaria din 
data de 3 februarie. Pentru acest eveniment autoguvernarea va achiziţiona 10 
bilete de intrare. În data de 24 februarie, la Csaba Park, începând cu ora 16, 
autoguvernarea va organiza o zi culturală românească. Programul artistic va 
fi susţinut de Ansamblul Doina Bihorului. Sunt aşteptaţi să participe la eveni-
mente toţi cei interesaţi!

Pe parcursul anului trecut, la Camping-ul Mark din Giula, au avut loc diferite 
manifestări culturale şi religioase, care au fost organizate la iniţiativa părintelui 
Teodor Marc şi la care au participat numeroşi invitaţi din Ungaria şi România. Aceste 
manifestări sunt o dovadă a respectului de care se bucură anumite personalităţi 
din viaţa culturală a românilor dar şi prilej de înfrăţire, de dragoste creştinească 
care i-a unit pe toţi cei prezenţi sub stindardul credinţei ortodoxe.

Un rol important în desfăşurarea acestor manifestări l-a avut grupul credin-
cioşilor ortodocşi din Oradea condus de părintele Vasile Sabău, care s-a implicat 
material în buna desfăşurare a acţiunilor culturale, fiind prezenţi şi la biserică 
în timpul desfăşurării programelor; Autoguvernarea de Naţionalitate Română a 
Oraşului Giula (preşedinte prof. Mihai Cserháti, vicepreşedinte dr. Florea Olteanu, 
membru Delia Kovács) şi Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria (director Mariana Negreu Vetró), care au contribuit 
financiar la bunul mers al lucrurilor.

Desfăşurându-se în Camping, aceste acţiuni au atras şi un număr mare de turişti 
străini, care au asistat şi s-au bucurat atât de programul cultural cât şi de cel religios 
de la catedrala episcopală. Manifestările au fost o reuşită deplină.

Acum la început de an 2018, eu, Maria Marc şi fiul meu, părintele Teodor Marc, 
dorim să mulţumim tuturor ostenitorilor, celor care s-au implicat în reuşita acestor 
evenimente, în special Preasfinţitului Părinte Siluan pentru purtarea de grijă şi în-
găduire, dorindu-le tuturor multă sănătate, un An Nou plin de realizări, rugându-L 
pe Bunul Dumnezeu să-i ajute şi să le dăruiască dragoste şi înţelegere!

Scrisoare de mulţumire

Prima şedinţă a 
Autoguvernării 
Româneşti din Giula

Şedinţă la 
Autoguvernarea 
Românească din 
Bichişciaba

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

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

Noutatea majoră a modificărilor legislative o reprezintă introducerea acor-
dării de granturi pentru proiectele și acțiunile derulate în vederea sprijinirii 
românilor din afara granițelor, cu avans de până la 100% și posibilitatea sta-
bilirii 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 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 ro-
mânilor de pretutindeni, aflată în dezbatere parlamentară, care va face posi-
bilă 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 posibilitatea de a transmite documentația ne-
cesară online, cu semnătură electronică. Acest lucru va permite realizarea 
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 sesiunea de 
finanțare este deschisă pe tot parcursul anului 2018 și invită românii de pe 
toate meridianele lumii să depună proiecte de finanțare la minister.

Descărcă Ghidul Beneficiarului 2018!

Noul ghid de finanţare 
MRP

Formularele trebuiesc depuse la Oficiul Naţional Electoral cu 33 de zile înaintea 
alegerilor (6 martie, ora 16.00). Acele formulare care nu conţin recomandări trebuie 
returnate până la data de 7 martie, ora 16.00. (cu 32 de zile înaintea alegerilor). 

Nerespectarea acestor condiţii atrage după sine penalizarea. Pentru fiecare formular 
nereturnat se va impune o amendă de 10 000 Ft. 

Pentru pierderea sau distrugerea formularelor este valabilă aceeaşi amendă, apli-
carea ei fiind obligatorie şi necondiţionată.

Înregistrarea listei de naţionalitate se face cu 33 de zile înaintea alegerilor (6 mar-
tie, ora 16.00), la Comisia Naţională Electorală. Ordinea celor propuşi este stabilită 
de către autoguvernările de naţionalitate pe ţară, modificarea ulterioară a acesteia 
nefiind posibilă. 

Înregistrarea listei se face pe baza formularului L1 iar cei propuşi pe listă trebuie 
să completeze formularul SZ1, care se va ataşa celui de tip L1. 

Dacă se doreşte completarea datelor cu o poză de profil se poate încărca pe siteul 
Oficiului Electorat, în format JPEG de mărimea 240/340.

Introducerea în baza de date a listei se face în cel târziu 4 zile de la data înregistrării. 
Dacă introducerea în baza de date a propunerilor este respinsă autoguvernările pe 

ţară au dreptul de a solicita alte formulare în condiţiile legii, cu 34 de zile înaintea 
alegerilor (5 martie). 

Se exclud din baza de date acele liste de naţionalitate care până la data de 6 martie 
(33 de zile înaintea alegerilor) sunt retrase; dacă unul dintre cei propuşi pe listă este 
neadmis; dacă Comisia Naţională Electorală elimină din baza de date listele, orga-
nizaţiile care fac propuneri şi propuşii.  

Eliminarea candidaţilor din listă se face dacă în cazul în care este depusă în scris 
intenţia de retragere; în caz de deces; în cazul suspendării dreptului stipulat în legisla-
ţie; se cere ştergerea înregistrării; dacă autoguvernarea pe ţară retrage propunerea cu 
33 de zile înaintea alegerilor. Intenţia de retragere se face completând formularul L2. 

Alegătorii de naţionalitate care doresc să-şi exercite dreptul la vot pentru listele 
naţionalităţii de care aparţin nu vor putea vota pentru listele de partid. 

Cetăţenii maghiari cu domiciliu în Ungaria şi care în momentul alegerilor se află 
în afara graniţei, îşi pot exercita dreptul de vot la reprezentanţele ambasadelor şi 
consulatelor maghiare. 

Toţi cei care doresc să-şi exercite dreptul la vot pentru naţionalităţi, o pot face 
numai după ce, în prealabil, s-au înregistrat în registrul central de naţionalitate de 
la Biroul Naţional Electoral, accesând site-ul www.valasztas.hu, fără dată limită, dar 
şi prin poştă. Cei care deja s-au înregistrat la scrutinul precedent nu este necesar să 
o mai facă deoarece se află în baza de date iar valabilitatea înregistrării este de 10 
ani. Pentru eventualele modificări de decizie cei interesaţi au dreptul de a o face tot 
pe acest site. 

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, în şedinţa extraordinară din data 
de 6 februarie va face cunoscută metodologia de desfăşurare a alegerilor, dorinţa de 
a porni la alegeri, de a face campanie electorală, ca apoi membrii Adunării Generale 
să decidă despre componenţa listei electorale.

În prag de alegeri parlamentare!
pag. 1



Cronica l Vineri, 26 ianuarie 2018 VIAŢA NOASTR Ă

Petru Stan s-a născut în data 
de 16 februarie 1956. A urmat 
Şcoala Generală Românească 
din localitatea natală, Chitig-
haz, după care a optat pentru 
Liceul Românesc „N. Bălcescu” 
din Giula, absolvind studiile 
liceale cu succes, în anul 1974. 
Fiind un mare iubitor de limba 
maternă a dorit să-şi continue 
studiile la Catedra de Limba 
Română din cadrul Universităţii 
Eötvös Loránd din Budapesta, 
dar cele două încercări au eşuat. 
După aceste încercări a lucrat 
timp de doi ani la Înterprinderea 
de Alimentaţie din Giula ca mai 
apoi, să fie descoperit de domnul 
Petru Silaghi, secretarul general 
al Uniunii Democratice a Româ-
nilor din Ungaria instituţie în 
care Petru Stan şi-a continuat 
cariera ca şi referent cultural 
timp de 14 ani (1977 aprilie – 
1991 august). Acesta se ocupa 
cu organizarea turneelor echi-
pelor de dansuri româneşti ori 
a soliştilor vocali, chiar el fiind 
unul dintre solişti şi membru al 
corului condus de doamna Ma-
muzsity Jenőné. De asemenea, 
realiza semestrial rapoarte că-
tre Ministerul Naţionalităţilor 
Etnice cu privire la programele 
organizate şi numărul echipelor. 
În perioada 1977–1979 a urmat 
Institutul de Arte Populare din 
Budapesta. Pe atunci programe-
le culturale prezentate de con-
fraţii din România erau foarte 
des puse pe scenă în Ungaria. 
În perioada 1977–1983, cu o 
întrerupe de doi ani de zile, timp 
în care a fost înrolat în armată, 
a urmat cursurile de pedagogie 
din cadrul Universităţii de la 
Seghedin, specializarea Româ-
nă–Artă Populară. Tot în anul 
1983 s-a înscris la Facultatea de 
Arte Populare „Kossuth Lajos” 
din Debreţin. 

„Îi sunt foarte recunoscător 
domnului Petru Silaghi pentru 
tot ceea ce a făcut pentru mine. 
Îmi amintesc de multitudinea 
de programe organizate sub în-
drumarea dânsului, toate aces-
tea contribuind imens la forma-
rea mea ca om, la dezvoltarea 
cunoştinţelor de limbă română”.

Din seria de 
interviuri cu 
foşti elevi 
ai Liceului 
„Nicolae 
Bălcescu”. 
Astăzi:
Petru Stan

– În perioada anilor 1970 
unde îşi prezentau progra-
mele culturale românii din 
Ungaria?

– Anual, mergeam în Româ-
nia urmând ca şi noi să primim 
diferitele ansambluri din ţara 
mamă, la noi. Aici, în Ungaria, 
programele erau prezentate în 
toate acele localităţi unde lo-
cuiau şi români, spre exemplu 
Pocei, Jaca, Vecherd, Cenadul 
Unguresc, Chitighaz, Bătania, 
Otlaca Pustă, Giula, Miche-
rechi, Aletea şi chiar şi la De-
breţin.

– După ce v-aţi încheiat ac-
tivitatea la Uniune, ce direcţie 
aţi ales?

– Mi-am continuat activitatea 
de pedagog la cămin în institu-
ţia unde lucrez şi la ora actuală, 
Liceul de Meserii, Şcoala Pro-
fesională „Harruckern János” 
din Giula, pe atunci Munkácsy 
Mihály, avându-l ca director pe 
domnul Iosif Sălăjan, aletean de 
origine. Începând cu anul 1998, 
timp de zece ani am predat 
limba română în cadrul acelui 
liceu, pregătind elevii pentru 
bacalaureat, la limba română, 
nivel mediu. Nu a fost deloc 
uşor, deoarece toţi aceşti elevi 
proveneau din familii maghiare 
şi nu ştiau  „o boabă” româneşte. 
Cel mai greu de fapt a fost să te 
lupţi cu cele ce se spuneau pe 
atunci despre români, ca mai 
apoi să îi faci pe elevi să înţe-
leagă faptul că ei, pregătindu-se 
pentru meseria de grăniceri, 
erau obligaţi să obţină bacala-
ureatul din limba română. Spre 
fericirea mea, încetul cu încetul 
am reuşit să atrag elevii, să îi fac 
să înţeleagă importanţa vorbirii 
acestei limbi în această zonă, 
rezultatele fiind tot mai bune. 

– Cum aţi ajuns să predaţi 
muzica la această şcoală?

– Având în vedere faptul că, 
vremurile s-au schimbat, pro-
blemele de la graniţa de stat în 
momentul actual sunt mult mai 
complexe, Instituţia Grănice-
rilor s-a transformat în Poliţia 
de Frontieră, astfel dispărând 
şi secţia de grăniceri din cadrul 
şcolii. Cu toate acestea eu am 

rămas ca şi pedagog la această 
unitate, ocupând funcţia de pro-
fesor de muzică pentru o scurtă 
perioadă de timp, ca mai apoi 
să reajung din nou la internatul 
de elevi. După mai bine de 25 
de ani de activitate pedagogică, 
peste doi ani şi jumătate, când 
voi ajunge la vârsta pensionării, 
voi putea spune că am activat 
în acest domeniu timp de 29 
de ani. 

– De unde pasiunea dum-
neavoastră pentru şah?

– Şahul, nu este o pasiune 
foarte veche. Marii jucători 
încep acest sport la vârste frage-
de, în copilărie, pe când eu am 
început să joc şah în perioada 
de liceu, pe la 15 ani şi jumă-
tate. Jucam şah cu colegii mei 
de clasă, unul dintre ei, cel mai 
bun jucător de la acea vreme era 
Alexandru Finna, cel de la care 
am învăţat să joc şi care, o multă 
perioadă de timp ieşea victorios 
la toate partidele. Aceste partide 
se desfăşurau în cadrul orelor de 
istorie ale domnului Ioan Budai. 
O făceam atât de bine, încât 
nu şi-a dat niciodată seama de 
farsele noastre. Aşezam tabla 
de şah pe podea, sub bancă, ne 
descălţam şi începeam partida. 
Pe atunci, în Giula, exista Aso-
ciaţia de Şah Medosz la care 
m-am înscris şi eu şi unde am 
progresat foarte mult. Am ob-
ţinut calificările de sferturi etc., 
până la cea de clasa întâi. Ani 
de-a rândul la tabla de juniori 
eu am fost cel mai bun jucător al 
echipei din Giula, echipa noas-
tră ajungând să se clasifice pe lo-
cul doi la nivel naţional. Anul de 
vârf al şahului a fost 1994 când 
jucam în divizia OB1B, OB2B 
sau OB3B. Jucam şah cu Sax 
Gyula, campion olimpic în anii 
'70, o senzaţie! În acest domeniu 
pot spune că am avut mari suc-
cese, ieşind din competiţia de 
şah în urmă cu 10 ani. Am fost 
şi profesor, instructor de şah la 
Şcoala Generală numărul 3 din 
Giula, în perioada 1991–1994, în 
tot acest timp învățând să joace 
şah 350 de copii. Am avut chiar 
şi o emisiune de şah la Gyula TV 
timp de doi ani de zile. 

– Ce alte năzbâtii aţi mai 
avut în perioada de liceu?

– Nu am fost un elev neas-
tâmpărat, dacă pot să zic asta. 
Chiar dacă uneori nu respectam 
toate regulile impuse ştiam atât 
eu cât şi colegii mei de clasă ce 
înseamnă bunul simţ, respectul. 
Singurul meu defect, greşeală a 
colegilor mei de clasă, era faptul 
că nu ne puteam abţine să nu 
participăm şi la alte activităţi 
în timpul orelor precum şahul, 
jocul cu cărţi ori completarea 
de rebus. Eram foarte atras de 
integrame. Dezlegam o mulţime 
de integrame, careuri de cuvinte 
încrucişate, de nu mă puteam 
opri. Eram în stare să fac asta 
întreaga zi! La un moment dat, 
jucam şah cu Alexandru, com-
pletam rebus dar între timp 
jucam cărţi şi cu Mihai Bihari. 
Pentru ca jocul de cărţi să nu 
fie plictisitor, foloseam două 
pachete, jucând astfel cu 64 de 
cărţi, toate acestea în timpul 
orelor şi niciodată nu am fost 
prinşi. 

– Cum aţi descrie anii de 
liceu?

– Am petrecut anii de liceu 
într-o atmosferă superbă, plină 
de dragoste şi înţelegere… ne 
înţelegeam foarte bine, întreg 
efectivul şcolii. Chiar nu pot 
înţelege elevii de la ora actuală 
care hrănesc doar intriga şi cer-
turile. Am iubit enorm de mult 
acea perioadă. Eram înconjurat 
doar de fete frumoase, colegi 
înţelegători şi bine intenţionaţi, 
profesori bine pregătiţi, ce pu-
tea să fie mai frumos? Însă, am 
avut şi profesori foarte severi, 
precum a fost diriginta noastră, 
doamna Iuliana Rád, care chiar 
dacă aprecia afinitatea mea faţă 
de limbile străine, nu a ezitat 
să mă lase corigent la literatura 
română. Învăţam toate poeziile, 
le recitam cu o dragoste aparte, 
eram bun la gramatica limbii 
române şi chiar şi aşa, m-am ars. 

– De care profesor aţi fost 
cel mai apropiat?

– Profesorul de limba ma-
ghiară, domnul Ternyák Fe-
renc era un geniu înnăscut pe 
care l-am apreciat foarte mult. 

Domnul Ternyák era redactor 
şi cunoştea foarte bine litera-
tura maghiară. Modul în care 
vorbea despre opere era ceva de 
nedescris. 

– Cum aţi descrie relaţia 
dumneavoastră cu poetul Si-
monyi Imre?

– Ne af lam în anul 1979…
când pe stradă îmi atrage aten-
ţia un trecător. Un bărbat cu o 
privire marcantă… mi se părea 
un caracter interesant. Îl ză-
ream deseori pe străzile micului 
orăşel Giula, cu aceeaşi privire 
pierdută dar nu ştiam cine este 
de fapt dânsul până când într-o 
zi, prin intermediul unei cu-
noştinţe, am reuşit să îl cunosc 
pe Simonyi Imre, bărbatul ce 
îmi dădea fiori când îl zăream 
pe stradă. Era o persoană rece, 
impunătoare dar iată, încetul cu 
încetul am reuşit să îl cunosc şi 
chiar să îl apreciez pentru valoa-
rea sa de poet. Din acel moment 
ne-am bucurat de o prietenie de 
zece ani, timp în care am învăţat 
multe de la dânsul. Simonyi îmi 
zicea „trac oriental”. Organiza 
anual concursuri de poezie la 
care foarte mulţi participau. 
Mulţi nu priveau bine relaţia 
noastră de amiciţie. 

– Pe lângă activitatea de 
dascăl, ce alte activităţi mai 
aveţi la ora actuală?

– Actualmente sunt mem-
bru al Corului Erkel Ferenc din 
Giula activând în cadrul aces-
tuia de 43 de ani şi membru al 
Corului Pro Musica. Până anul 
trecut am predat ore de muzică 
la Şcoala Generală Română din 
Chitighaz. 

– Ajungând aproape de pen-
sionare şi privind în urmă, 
regretaţi ceva din trecut?

– Nu aş spune că regret ceva 
din cele făcute. Din contră, mă 
bucur că am fost atras şi că am 
activat în mai multe domenii. 
Mi-a plăcut la nebunie fotbalul, 
şahul, cântul, pedagogia, litera-
tura… tot! Nu ştiu cum ar fi fost 
optim să acţionez. Să mă axez 
doar pe o singură activitate sau 
exact cum am trăit, implicându-
mă în toate activităţile posibile. 
Privind în urmă pot spune că am 
ocupat un loc aparte, fie că a fost 
vorba de şah, cânt, sport iar ceea 
ce mă bucură cel mai mult este 
faptul că, toate aceste succese 
le-am atins fără a depune vreun 
efort. Pur şi simplu mi-a plăcut 
activitatea respectivă! 

– Dacă aş spune că aceste 
talente sunt moştenite, gre-
şesc cumva?

– Deloc! Dragostea şi afini-
tatea faţă de muzică am moş-
tenit-o de la tatăl meu, care 
se trăgea dintr-o familie cu o 
ureche muzicală extraordinară, 
muzicanţi în toată firea. Vorbim 
aici de familia Podariu. Fratele 
bunicului meu din partea tatălui 
a fost dirijor timp de 36 de ani; 
se numea Petru Stan. Aş putea 
spune că familia mea este o fa-
milie născută cu o afinitate faţă 
de muzică. Am unchi, nepoţi, 
verişori care toată viaţa lor au 
trăit pentru muzică ajungând să 
îşi formeze o adevărată carieră 
muzicală recunoscută la nivel 
naţional.                                      Corina
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Etica creştină
Efeseni 5:1–33

Cuvântul vieţii
 

„Nu faceţi nimic din duh 
de ceartă sau din slavă 
deşartă, ci, în smerenie, 
fiecare să privească pe 
altul mai presus de el 
însuşi.”

Filipeni 2:3

Etica creştină are la baza ei 
Legea lui Dumnezeu, rezumată 
în cele zece porunci. Acestea 
pot fi privite ca şi constituţia 
omenirii. Dar, pe lângă Decalog, 
Legea lui Dumnezeu are multe 
alte porunci şi îndrumări. Tot 
Cuvântul lui Dumnezeu este o 
poruncă pentru om. Voia Lui 
este lege, rânduielile şi învăţătu-
rile Lui sunt porunci. Moise, i-a 
zis poporului: „Iată poruncile, 
legile şi rânduielile pe care le-a 
poruncit Domnul, Dumnezeul 
vostru, să vă învăţ să le împli-
niţi…” Deuteronom 6:1.

Etica este baza comporta-
mentului, atitudinii şi relaţiei 
faţă de Dumnezeu şi de semeni. 
La baza comportamentului stă 
o motivaţie. Aceasta poate fi 
nobilă, care îndeamnă la fapte 
bune, la virtuţi, dar poate fi rea 
şi păcătoasă, din care derivă vi-
ciile omului. Mântuitorul ne-a 
dat regula de aur. „Tot ce voiţi 
să vă facă vouă oamenii, faceţi-le 
şi voi la fel, căci în aceasta este 
cuprinsă Legea şi Proorocii.” 
Matei 7:12.

Apostolul Pavel ne îndeamnă 
să urmăm pilda lui Dumnezeu. 
„Urmaţi deci pilda lui Dumne-
zeu ca nişte copii prea iubiţi.” 
Vers 1. 

Care este această pildă?
Dumnezeu ne-a dat pi lda 

dragostei. El iubeşte omenirea 
cu o dragoste nepărtinitoare. 
„…El face să răsară soarele Său 
peste cei răi şi peste cei buni şi 
dă ploaie peste cei drepţi şi peste 
cei nedrepţi.” Matei 5:45.

Dumnezeu iubeşte omeni-
rea cu o dragoste nemărginită. 
„Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că L-a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca ori-

cine crede în El, să nu piară, ci 
să aibă viaţă veşnică.” Ioan 3:16.

Apostolul Pavel ne îndeamnă: 
„Tot ce faceţi să fie făcut cu dra-
goste!” I Corinteni 16:14.

Dumnezeu ne dă pilda desă-
vârşirii. „Voi fiţi dar desăvârşiţi, 
după cum şi Tatăl vostru cel ce-
resc este desăvârşit.” Matei 5:48.

În viaţa omului se pretinde 
perfecţiune. Dumnezeu ne dă 
pilda milostivirii. „Fiţi, dar, mi-
lostivi, cum şi Tatăl vostru este 
milostiv.” Luca 6:36.

Trebuie să urmăm pilda bu-
nătăţii şi iertării lui Dumnezeu. 
„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu 
alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe 
altul cum v-a iertat şi Dumnezeu 
pe voi în Cristos.” Efeseni 4:32.

Domnul Isus Cristos ne-a dat 
pilda ascultării şi supunerii lui 
Dumnezeu, a împlinirii voinţei 
Sale. „Trăiţi în dragoste, după 
cum şi Cristos ne-a iubit şi S-a 
dat pe Sine pentru noi ca un 
prinos şi ca o jertfă de bun miros 
lui Dumnezeu.” Vers 2.

Trăirea şi vieţuirea noastră 
trebuie să fie motivată şi deter-
minată de dragoste. Aceasta se 
reflectă în pornirile, năzuinţele 
şi intenţiile noastre, în fapte 
şi-n vorbire, în atitudinea faţă 
de semeni. Dragostea adevărată 
nu e declarativă ci se manifestă 
prin fapte, e dăruitoare şi jertfi-
toare. „Curvia sau orice altfel de 
necurăţie sau lăcomie de avere 
nici să nu fie pomenite între voi, 
aşa cum se cuvine unor sfinţi.” 
Vers 3.

Comportamentul creştinului 
trebuie să corespundă standar-
delor biblice. Trebuie să fie lipsit 
de orice necurăţie trupească sau 
spirituală. Legea lui Dumnezeu 
trebuie să stăpânească atât raţi-

unea, cât gândirea şi sentimen-
tul omului. Creştinul trebuie să 
se ferească de pofte trupeşti, de 
dorinţe rele, lăcomie după bani 
şi avere, cât şi de alte dorinţe 
nesăbuite. Acestea nu se cuvin 
creştinilor, care trebuie să fie 
sfinţi, devotaţi şi puşi deoparte 
pentru Dumnezeu.

„Să nu se audă nici cuvinte 
porcoase, nici vorbe nechip-
zuite, nici glume proaste, care 
nu sunt cuviincioase, ci mai de 
grabă cuvinte de mulţumire.” 
Vers 4.

Vorbirea creştinului trebuie 
să fie spre lauda lui Dumnezeu, 
lipsită de cuvinte necuviincioa-
se. Apostolul Pavel ne îndeamnă: 
„Vorbirea voastră să fie întot-
deauna cu har, dreasă cu sare, 
ca să ştiţi cum trebuie să răs-
pundeţi fiecăruia.” Coloseni 4:6.

Ar trebui să acordăm mai 
multă atenţie vorbirii noastre, 
cuvintelor ce ne ies din gură. 
Ne dăm seama cât de repede ne 
scapă cuvinte nechipzuite, glu-
me şi bancuri porcoase, vorbe 
stricate. Acestea atrag judecata 
lui Dumnezeu, să nu mai vorbin 
despre înjurături, care sunt o 
blasfemie. Oamenii vor da soco-
teală de cuvintele lor. „Vă spun 
că, în ziua judecăţii, oamenii 
vor da socoteală de orice cuvânt 
nefolositor, pe care-l vor fi rostit. 
Căci din cuvintele tale vei fi scos 
fără vină şi din cuvintele tale vei 
fi osândit.” Matei 12:36–36.

Apostolul Iacov spune: „Toţi 
greşim în multe feluri. Dacă nu 
greşeşte cineva în vorbire, este 
un om desăvârşit şi poate să-şi 
ţină în frâu tot trupul.” Iacov 3:2.

Vorbirea noastră să fie domi-
nată de laudă şi mulţumire la 
adresa lui Dumnezeu.

Comportamentul, vorbirea şi 
făptuirea omului sunt judecate 
de Dumnezeu şi nerespectarea 
legii Lui atrage osândă. Judecata 
finală e excluderea din Împărăţia 
lui Dumnezeu şi din moştenirea 
cerească. „Căci ştiţi bine că nici 
un curvar, nici un stricat, nici 
un lacom de avere, care este un 
închinător la idoli, n-are parte 
de moştenire în Împărăţia lui 
Cristos şi a lui Dumnezeu.” 
Vers 5.

Omul poate păcătui şi fără 

voie, prin neglijenţă, fiind înşe-
lat prin vorbe linguşitoare sau 
tovărăşii rele. „Nimeni să nu vă 
înşele cu vorbe deşarte, căci din 
pricina acestor lucruri vine mâ-
nia lui Dumnezeu peste oamenii 
neascultători. Să nu vă întovără-
şiţi, dar, deloc cu ei.” Vers 6–7. 
În alt loc apostolul spune: „…
Tovărăşiile rele strică obiceiurile 
bune.” I Corinteni 15:33.

Faptele rele sunt roada întu-
nericului, dar creştinii au fost 
izbăviţi de sub puterea întuneri-
cului şi strămutaţi în Împărăţia 
lui Dumnezeu. „El ne-a izbăvit 
de sub puterea întunericului şi 
ne-a strămutat în Împărăţia Fiu-
lui dragostei Lui.” Coloseni 1:13.

Apostolul ne avertizează asu-
pra lucrurilor şi faptelor pe care 
trebuie să le ocolim, dar, în con-
tinuare, ne prezintă şi calea pe 
care trebuie s-o urmăm. Trebuie 
să umblăm în lumina lui Cristos 
şi să producem roadele luminii. 
„Odinioară eraţi întuneric, dar 
acum sunteţi lumină în Domnul. 
Umblaţi, deci, ca nişte copii ai 
luminii. Căci roada luminii stă 
în orice bunătate, în neprihănire 
şi în adevăr.” Vers 8–9. 

Roadele luminii sunt roade-
le Duhului. Apostolul înşiră 
aceste roade. „Roada Duhului, 
dimpotrivă, este: dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răb-
dare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, înfrâna-
rea poftelor. Împotriva acestor 
lucruri nu este lege.” Galateni 
5:22–23.

„Cercetaţi ce este plăcut îna-
intea Domnului şi nu luaţi deloc 
parte la lucrările neroditoare ale 
întunericului, ba încă mai de 
grabă osândiţi-le. Căci e ruşine 
numai să spunem ce fac ei în 
ascuns.” Vers 10–12.

A cerceta înseamnă, a exa-
mina şi a verifica fenomenele 
şi lucrurile, comparându-le cu 
voia lui Dumnezeu. Suntem  în-
demnaţi să ne ferim de lucrările 
neroditoare ale întunericului. În 
alt loc apostolul spune: „Ci cer-
cetaţi toate lucrurile şi păstraţi 
ce este bun. Feriţi-vă de orice  
rău.” I Tesaloniceni 5:21–22.

E ruşine şi să spui şi să scrii ce 
fac oamenii în ascuns, tot astfel 
planurile şi gândurile lor secrete, 

dar gândurile ascunse ale oame-
nilor vor fi date la iveală.

„De aceea, orice aţi spus la 
întuneric, va fi auzit la lumină şi 
orice aţi grăit la ureche, în odă-
iţe, va fi vestit de pe acoperişul 
caselor.” Luca 12:3.

În mijlocul întunericului spi-
ritual şi moral, Cuvântul lui 
Dumnezeu ne îndeamnă la de-
şteptare.

„De aceea zice: Deşteaptă-te 
tu, care dormi, scoală-te din 
morţi şi Cristos te va lumina.”      
vers 14 Cuvântul Domnului ne 
îndeamnă la o vieţuire potrivită 
voinţei Lui. „Luaţi seama deci să 
umblaţi cu băgare de seamă, nu 
ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte 
înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, 
căci zilele sunt rele.” Vers 15–16. 
În alt loc apostolul ne îndeamnă: 
„…Să trăim în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate şi evlavie.” 
Tit 2:12.

„Vorbiţi, între voi în psalmi, 
cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi 
din toată inima laudă Domnu-
lui.” Vers 19. Cuvântul Domnu-
lui ne învaţă cum să fie relaţia 
noastră cu Dumnezeu şi cu 
semenii. „Mulţumiţi totdeauna 
lui Dumnezeu Tatăl pentru toate 
lucrurile în Numele Domnului 
nostru Isus Cristos. Supuneţi-vă 
unii altora în frica lui Cristos.” 
Vers 21–21.

În relaţiile noastre omeneşti 
suntem îndemnaţi la supunere. 
Omul îşi doreşte superioritate, e 
tentat să se ridice de asupra alto-
ra, să obţină dominaţie. Această 
intenţie apare în relaţiile sociale, 
familiare, ba chiar şi-n cele spi-
rituale. Apostolul recomandă 
supunere în Domnul. Aceasta 
înseamnă că ambele părţi sunt 
supuse Domnului. Această su-
punere e recomandată în rela-
ţiile dintre fraţi, în familie şi-n 
biserică, în relaţia copiilor şi ti-
nerilor faţă de părinţi. Apostolul 
Petru ne îndeamnă: „Tot aşa şi 
voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bă-
trâni. Şi toţi, în legăturile voastre 
să fiţi împodobiţi cu smerenie. 
Căci Dumnezeu stă împotriva 
celor mândri, dar celor smeriţi 
le dă har.” I Petru 5:55.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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La 15 ianuarie 1850 s-a năs-
cut marele poet român Mihai 
Eminescu. Cu ocazia acestei 
zilei, la Școala Bilingvă din 
localitatea Săcal, a avut loc 
un concurs de recitare din 
opera „Luceafărului” poeziei 
românești. 

Concursul a fost prefațat de 
doamna director, prof. Elena 
Silaghi, care a prezentat elevi-
lor din clasele V–VIII, momen-
te importante din biografia 
scriitorului. Apoi, elevii au fost 
împărțiți în două grupe: o gru-
pă formată din elevii claselor 

Eminescu 
sărbătorit la 
Săcal

Şcoala Generală 
„Lorántffy 
Zsuzsanna” 
din Pocei s-a 
alăturat mişcării 
dedicate familiei

a V-a și a VI-a, şi una formată 
din elevii claselor a VII-a și a 
VIII-a. 

Juriul grupei claselor VII–
VIII a fost format din următorii 
dascăli: prof. Elena Silaghi, 
director, prof. Olga Bîrzoianu 
şi prof. Alexandru Monok. 

Juriul grupei claselor V–VI 
a fost alcătuit din: prof. Kinga 
Holló, Vilmos Ferenc, prof. Ste-
lian Pintean.

În urma evoluției elevilor 
înscriși în concurs la gru-
pa caselor V–V I,  ord inea 
câștigătorilor a fost următoarea:

– locul I – Kiss Miranda
– locul II – Balogh Fanni
– locul III – Török Adrián
La grupa claselor VII–VIII 

ordinea a fost:
– locul I – Győri Péter
– locul II – Kígyós Ilona

– locul III – Gyöngyösi Anita
Înainte de înmânarea pre-

mi i lor a fost audiată me-
lodia „Pe lângă plopii fără 
soț” pe versurile lui Mihai 
Eminescu și chiar a fost cân-
tată de elevi i şi profesori i 

participanți la acest eveniment.
În final toată lumea a consi-

derat că acest concurs a fost un 
succes și s-a exprimat dorința 
ca astfel de evenimente să mai 
aibă loc și pe viitor.

Transmis de secretariatul şcolii

Şcoala generală din Pocei a 
răspuns invitaţiei venite din 
partea Asociaţiei din Debreţin 
„Kőr Dáma”, de a se alătura 

programului „Anul familiei – 
Motivul familiei”. 

Astfel, familiile Balog, Mezei, 
Györki şi Mohácsi au creat o 

atmosferă deosebită în sala de 
sport a şcolii unde s-au cântat 
cântece autentice rrome, cântări 
ale confesiunii baptiste şi melo-
dii maghiare. 

La acest program au partici-
pat atât copiii de la şcoală cât şi 
adulţi, vârstnici, reprezentanţi 
ai multor generaţii. Vârstnicii 
familiei Mezei, au redat melodii 
vechi  acompaniaţi la contrabas, 
vioară şi acordeon, iar tineri s-au 
folosit de „canta de apă”, chitară. 

Melodiile familia Mohácsi  au 
fost acompaniate la sintetizator 
şi acordeon. Mohácsi Géza îm-
preună cu membrii echipei sale 
a redat un buchet de melodii, 
atât solo cât şi în cor. Nici fami-
lia Balog nu s-a lăsat mai prejos! 
Aceasta a prezentat melodii ale 
cultului baptist acompaniate la 
chitară. Familia Györki recent 
stabilită în comună s-a angajat 
în a lua parte la acest program. 

Györki Adina, pe lângă orele de 
limba română predate în şcoală 
a format şi un cor al elevilor. 
Iubitorii de muzică au putut fi 

martori ai unui concert coral 
susţinut de elevii şcolii, acesta 
fiind program surpriză al serii.

Nagyné Kelemen Mónika
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Săptămâna 
de rugăciune 
pentru unitatea 
creştină

În fiecare an, creştinii din 
întreaga lume sunt chemaţi să 
se alăture mişcării ecumenice 
mondiale care cuprinde toate 
bisericile creştine şi să participe 
la „Săptămâna de Rugăciune 
pentru Unitatea Creştinilor”. 
Anul acesta mesajul biblic a 
fost ales de creştinii din zona 
Caraibe, care este cuprins în 
cântarea de laudă a poporului 
evreu de la Ieşire 15,6, „Dreap-
ta ta Doamne şi-a arătat tăria” 
şi ne reaminteşte de faptul că 
Dumnezeu nu şi-a abandonat 
niciodată credincioşii, „mai 
ales în vremuri de încercare, 
când ne simţim singuri şi ne-
ajutoraţi.” 

Prin această cântare de bu-
curie şi recunoştinţă evreii au 
mulţumit lui Dumnezeu, pen-

tru că i-a ajutat să scape din 
robia egipteană. Şi creştinii din 
Caraibe, asemenea evreilor au 
văzut în persoana Dumnezeu-
lui Preaînalt, pe Cel care i-a eli-
berat de jugul colonialismului.

Săptămâna Ecumenică pen-
tru Unitatea Creştinilor a în-
ceput joi, 18 ianuarie şi se va 
încheia în data de 25 ianuarie. 

Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel cu această ocazie a 
trimis un mesaj de încurajare 
şi binecuvântare, din care re-
dăm câteva pasaje în cele ce 
urmează: „Credinţa fermă în 
Iisus Hristos învinge greutatea 
încercărilor pentru că ea ne 
întăreşte în relaţia vie şi con-
stantă cu Hristos Domnul. 

Astfel, putem fi salvaţi toc-
mai pentru că El ne ajută să 

nu ne înrobim stihiilor lumii 
materiale, nici să ne pierdem 
speranţa în furtuna încercări-
lor vieţii. Când însă credinţa şi 
iubirea noastră faţă de Hristos 
slăbeşte, Dumnezeu, prin Bi-
serica Sa, ori prin încercările 

vieţii ne cheamă la înnoirea 
vieţii noastre duhovniceşti.”

Şi în anul acesta întâlnirea 
din cadrul săptămânii de rugă-
ciune pentru Unitatea creştini-
lor este un bun prilej de apro-
piere şi de dragoste între toţi.

Această manifestare creştină 
a fost primită cu o deosebită 
simpatie şi în Ungaria unde 
creştinii au participat la eve-
nimentele organizate de către 
fiecare biserică potrivit regula-
mentului deja stabilit.

Joi, 18 ianuarie, de la ora 18.00, 
Filiala Seghedin a Institutului 
Cultural Român din Budapesta 
a organizat la sediul său ver-
nisajul expoziției de artă plas-
tică care a cuprins lucrări ale 
artiștilor Molnár Sándor, Holler 

Expoziţie de 
artă plastică la 
sediul Filialei 
Seghedin a 
Institutului 
Cultural Român 
Budapesta

László, Kovács Keve János şi 
Sinkó János; aceștia au obținut 
titlul de doctor în arte vizuale la 
Facultatea de Arte și Design din 
cadrul Universității de Vest din 
Timișoara. Curatorul expoziției 
a fost prof. univ. dr. Aurel Chi-

riac, directorul Muzeului Țării 
Crișurilor din Oradea, cel care a 
fost conducătorul de doctorat al 
celor patru artiști.

Expoziția TIMIŞOARA 7. 
X. 4. (din 7 doctoranzi 4 ex-
pun acum) a cuprins lucrări 

de linogravură, tehnică mixtă, 
instalații, pictură în tempera și 
ulei, colaje și vitralii etc. Din cele 
spuse de artiștii plastici, reținem 
următoarea idee: „Ținta finală, 
spre care tindem, seamănă cu 
pământul: o sinteză a nenumă-

ratelor straturi ale materiei vii. 
Adevărata sensibilitate se naște 
atunci când pictorul descope-
ră că vâltorile apei și scoarța 
copacului sunt frați, pietrele 
și propriul chip sunt imagini 
gemene, şi în acest moment lu-
mea se restrânge încet-încet, iar 
artistul vede că în spatele ploilor 
aparenței se înalță semnele mari 
și esențiale, care reprezintă în 
același timp adevărul persoanei 
și al universului.”

Aurel Chiriac este direc-
tor general al Muzeului Țării 
Crișurilor, cercetător științific 
I, profesor universitar la Uni-
versitatea Oradea. Este autorul 
a numeroase volume și studii de 
istoria artei cu privire la pictura 
de cult din nord-vestul Româ-
niei (sec. XIV–XIX), obiecte de 
cult, meșteșugurile țărănești 
din Bihor, arhitectura din nord-
vestul României între secolele 
XII–XIX, precum și arta plastică 
contemporană.

Expoziția va putea fi vizitată la 
sediul Filialei Seghedin a Institu-
tului Cultural Român Budapesta 
în perioada 18 ianuarie – 16 
martie 2018.

Liceu, Şcoala Generală şi Căminul de 
Elevi Românesc „N. Bălcescu” 

organizează

Balul acordării panglicii
Manifestarea va avea loc în data de 

10  februarie 2018,  începând cu ora 18, la Centrul 
Cultural Românesc din Giula

Absolvenţii sunt elevii claselor a XII-a A şi B, 
promoţia 2014–2018

Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Aletea
organizează

BALUL TRADIŢIONAL ROMÂNESC CU MERINDE
care va avea loc în data de 10 februarie 2018, ora 19, la Casa de Cultură din Aletea

Vor susţine spectacol Păstrătorii de Tradiţii din Aletea. 
Muzica va fi asigurată de orchestra din Macea

Relaţii suplimentare la preşedintele Gheorghe Bágy

dans v muzică v tombolă
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În această lună au început lucrările la Sala Iuliu Maniu, situată pe Bulevardul Revoluției 
81, în Arad. Consiliul Județean Arad va repune în circuitul cultural sala de unde au plecat 
cei mai importanți delegați la Adunarea Populară de la Alba Iulia.

Autoritățile arădene se pregătesc pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Una 
dintre cele mai importante activități o reprezintă renovarea Sălii Marii Uniri, acolo unde în 
noiembrie 1918 delegațiile română și maghiară au negociat condițiile unirii Transilvaniei 
cu România.

În ultimii ani, sala a fost folosită ca aulă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Generații 
de studenți au învățat aici, în locul unde s-au luat cele mai importante decizii pentru istoria 
României moderne. Astăzi, această sală este un simbol al legăturii româno-maghiare, într-o 
Europă a națiunilor.

 „Aradul a jucat unul dintre cele mai importante roluri în Marea Unire. Sala »Iuliu Maniu« 
de pe Bulevardul Revoluţiei nr. 81, unde Iuliu Maniu şi Jászy Oszkár au negociat condiţiile 
actului istoric de la 1 Decembrie 1918 este, alături de Cîmpia Libertăţii de la Alba Iulia, 
locul emblematic al Marii Uniri.  De aceea, este mai mult decât o datorie morală pentru noi 
ca această sală să fie adusă la nivelul unei săli care să găzduiască evenimente de anvergură 
naţională şi internaţională.”, a declarat  Iustin Cionca.

În vederea readucerii sălii la starea inițială se apelează la fotografii de epocă, Consiliul 
Județean solicitând colecționarilor să îi pună la dispoziție imagini cu interiorul fostei săli 
festive a Palatului Administrativ din epocă.

„Consiliul Județean Arad a transmis 22 de proiecte Ministerului Culturii, în vederea 
finanțării investițiilor legate de Anul Centenar. Din resurse proprii organizăm evenimente 
și realizăm investiții, care să pună în valoare evenimentul istoric al realizării României 
moderne”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

 Consiliul Judeţean 
Arad renovează 
Sala Marii Uniri  a 
românilor !
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Florian Colea – pictură naivă
Casa pădurarului Cătunul Iarna la mânăstire

Carul cu lemne

Noapte de iarnăOchii oraşului Povestea

Prima zăpadă

Vatra satului IarnaLa fereastră


