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An Nou Fericit!
Boboteaza, sau Praznicul Botezului Domnului (6 ianuarie), a fost întâmpinată cu multă bucurie și de românii 
ortodocși din Giula. Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită în Catedrala Episcopală 
de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu un sobor format din preotul paroh Teodor Marc, consilierul 
economic al Episcopiei și arhidiaconul Emanuel Văduva, la care au luat parte numeroși credincioși. După 
Rugăciunea Amvonului, potrivit indicațiilor tipiconale, Ierarhul, dimpreună cu Clerul slujitor, a făcut Sfințirea 
Aghesmei Mari, stropind cu aceasta atât locașul de cult, cât și pe fiecare credincios în parte.
În Ajunul Bobotezei, Preasfințitul Părinte Siluan a săvârșit, de asemenea, Sfințirea Aghesmei Mari, pentru 
prima dată, în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, după care a făcut sfințirea, prin stropire cu această 
Agheasmă, a Reședinței Episcopale, a birourilor și a Centrului Administrativ al Episcopiei, la fel ca în fiecare an.
În aceste zile, preoții Episcopiei din Ungaria merg cu Iordanul pe la casele oamenilor, fiind întâmpinați de 
credincioși cu lumânări în mâini și cu multă bucurie, știind că prin acest gest liturgic nu doar că primesc 
binecuvântare pentru ei, familiile și casele lor, ci și păstrează cu sfințenie această frumoasă tradiție 
strămoșească.

e așteptăm de la anul 
2018? În primul rând 
sănătate, că e mai bună 
decât toate. Anul trecut 

a fost intens, a ras energii pozitive 
și a alimentat energii negative. 
Ne-am dori ca în următoarele 12 
luni cele bune să se adune, iar cele 
rele să le lăsăm la o parte, mult 
mai preocupați de ceea ce putem 
construi împreună decât de ceea 
ce am putea demola.

Ne așteaptă o perioadă la fel 
de intensă. Se vorbește în mediile 
economice internaționale despre 
iminența unei noi crize, dar pen-
tru noi, cei care nu suntem niște 
răsfățați ai vieții, ca occidentalii, 
bunăoară, o criză are întotdeauna 
un impact mai mic. Sigur, nu este 
de dorit, și dacă prin abilitatea 
politicienilor o putem evita, atunci 
Doamne ajută!, să o evităm. Cu 
criză sau fără, noi va trebui în 
continuare să muncim, nu la fel de 
mult ca până acum, ci poate și mai 
mult, căci competiția între oameni 
și companii este pe zi ce trece tot 
mai intensă.

Pe planul activității naționalității 
noastre, privirile se îndreaptă către 
AȚRU, Centrul de Informare și 
Documentare, către reprezen-
tantul nostru în Parlament, către 
toate autoguvernările locale și 
reprezentanții românilor care au 
o agendă interesantă și cuprinză-
toare de evenimente. Alături de 
activitățile deja consacrate, sunt câ-
teva inițiative noi, cu precădere în 
domeniul patrimoniului cultural, 
care vor reuni amatorii de cultură 
românească în lunile următoare.

Desigur, pe bună dreptate se 
spune că omul sfințește locul. La 
acest capitol ne putem mândri 
cu personalități active, implicate, 
dedicate naționalității noastre, 
vieții în colectivitate. Sunt oa-
meni integri, harnici, destoinici, 
care prin puterea propriului lor 
exemplu îi inspiră pe ceilalți să își 
asume un activism vizibil. Așa se 
face că ansamblurile noastre au 
succes, că elevii sunt preocupați 
de cunoaștere, că seniorii se reu-
nesc în asociații active, unde viața 
împreună înseamnă evenimente 
frumoase, după un calendar regu-
lat, cu o mare vizibilitate și impact 
asupra vieții participanților.

Avem așteptări mari de la anul 
2018, chiar dacă înțelepciunea po-
pulară te învață să nu ai așteptări 
ca să nu fii dezamăgit. Suntem 
convinși că nu dezamăgirea, ci 
împlinirea, satisfacția lucrului bine 
făcut și a vieții într-o comunitate 
unită și frumoasă vor fi coordona-
tele principale ale acestui an.

Vă dorim un an 2018 cu multe 
împliniri!

-3°C 0°C

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

dans v muzică v tombolă
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Autoguvernarea de Naţio-
nalitate Română din Macău a 
organizat în pragul sărbătorilor 
de iarnă o frumoasă serată de 
colinde, sărbătorind totodată şi 
Ziua Naţionalităţilor.

Veche tradiţie la români, colin-
datul, este o mărturie despre cum 
înţelepciunea populară a ştiut şi 
ştie să vestească venirea pe lume 
a Fiului lui Dumnezeu. Colindele 
noastre strămoşeşti sunt încărca-
te de frumos, duioşie, având toto-
dată un mesaj biblic, formând un 

Ziua 
Naţionalităţii 
şi serată de 
Crăciun la 
Macău

tezaur al culturii şi spiritualităţii 
româneşti. Colindele au o funcţie 
de urare a belşugului şi rodirii. 
Cu astfel de urări au fost primiţi 
la Macău membrii comunităţii 
româneşti din localitate, invitaţii.

În cadrul acestui program cei 
prezenţi au sărbătorit şi Ziua 
Naţionalităţilor care, oficial este 
sărbătorită anual pe data de 18 
decembrie. Totodată edilii comu-
nităţii locale au ţinut să puncteze 
trecerea din această viaţă pămân-
tească a celui care a fost Mihai I, 

regele României, aducându-i un 
ultim omagiu.

Evenimentul este unul de mare 
importanţă, fiindcă s-au împlinit 
20 de ani de la semnarea Acor-
dului de Colaborare Regională 
Dunăre-Criş-Mureş-Tisa şi care 
vizează dezvoltarea regiunilor 
de lângă graniţă ale Ungariei, 
României şi Serbiei. În urmă cu 
15 ani a fost înfiinţată la Macău 
Autoguvernarea de Naţionalitate 
Română, în urmă cu zece ani s-a 
iniţiat organizarea Festivalului de 
Colinde iar de 5 ani sărbătorim 
şi Ziua Naţionalităţilor – a men-
ţionat Iulia Birta, preşedintele 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română din Macău.

Evenimentul organizat la Ma-
cău în cea de-a doua decadă a 
lunii decembrie a adunat la un 
loc peste o sută de artişti, oameni 
iubitori de cântec. Cei prezenţi 
s-au bucurat de frumoasele co-
linde, cântece de Crăciun redate 
de membrii corului ortodox 
din localitatea Nădlac, membrii 
corului slovac dar şi ai corului 

din Aletea. De altfel au urcat 
pe scenă pentru a-şi prezenta 
dansurile membrii echipelor de 
dansuri din Sânnicolaul Mare, 
Nădlac, Cenadul Unguresc şi 
Giula. Solista Andrea Fábri a 
încântat auditoriul cu minunata 
sa voce. S-au pregătit pentru 
acest program chiar şi preşcolarii 
şi şcolarii de la Şcoala Generală 
şi Grădiniţa „Szikszai György”. 
Tinerii de la unitatea de învăţă-
mânt reformată, coordonaţi de 

Adunarea Generală a Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria şi-a ţinut ultima şedinţă 
din anul 2017, joi, 21 decembrie, 
cu începere de la ora 13.30, la 
sediul Oficiului din Giula.

Şedinţa a fost prezidată de 
preşedintele Tiberiu Juhász şi l-a 
avut ca invitat special pe Traian 
Cresta, reprezentantul românilor 
în Parlamentul de la Budapesta.

În deschiderea şedinţei s-au 
înmânat distincţiile fondate de 
AŢRU, „Pentru Românii din Un-
garia” și „Pentru Învățământul 
Românesc din Ungaria”, pe anul 
2017.

Premiul „Pentru Românii din 
Ungaria” a fost înmânat mem-
brilor Echipei de Păstrarea Tra-
diţiilor Românilor din Aletea, 
Gheorghe Bágy, Petru Sabău, Ioan 
Botaş şi Rusz Miklós. Pentru acest 
premiu echipa a fost propusă 
de Tiberiu Juhász, preşedintele 
AŢRU.

Premiul „Pentru Învățământul 
Românesc din Ungaria” pe anul 
2017 i-a fost înmânat doamnei 
profesoare Maria Rus, la propu-
nerea conducerii Liceului, Şcolii 
Generale şi Căminului de Elevi 
Românesc „N. Bălcescu”, a doam-
nei director dr. Maria Gurzău 
Czeglédi.

A fost felicitat şi Traian Cresta, 
căruia la data de 18 decembrie, în 
cadrul unei festivităţi solemne, i-a 
fost înmânat premiul „Pentru na-

Şedinţa AŢRU
ţionalităţi” din partea ministrului 
Balogh Zoltán, ministrul Resurse-
lor Umane. Traian Cresta a fost 
propus pentru această distincţie 
de către preşedintele AŢRU, Tibe-
riu Juhász, şi directorul Centrului 
de Documentare şi Informare al 
AŢRU, Mariana Negreu Vetró.

Şedinţa a continuat cu ordinea 
de zi. La punctul 1, preşedintele 
a făcut o trecere în revistă a acti-
vităţilor dintre cele două şedinţe. 
Biserica Ortodoxă Română din 
Micherechi şi-a serbat hramul 
duminică, 22 noiembrie. Slujba 
a fost celebrată de Preasfinţitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhi-
ei Ortodoxe Române din Ungaria 
şi preotul paroh Ioan Bun. Au 
participat numeroşi locuitori ai 
Micherechiului, dar şi oaspeţi de 
seamă. Din partea AŢRU au fost 
prezenţi Tiberiu Juhász, preşe-
dinte şi Gheorghe Kozma, Șef de 
Oficiu.

Vineri, 17 noiembrie, la Liceul 
Românesc, în colaborare cu Cen-
trul Pedagogic de Naţionalitate al 
Oficiului pentru Învăţământ, s-a 
organizat un curs de perfecţio-
nare pentru cadrele didactice de 
naţionalitate română. S-a parti-
cipat la orele de curs, s-a vizitat 
instituţia de învăţământ, s-au 
purtat discuții de specialitate, s-a 
produs un schimb de experiență. 
Prezenţi au fost din partea AŢRU, 
Tiberiu Juhász, preşedinte şi 
Gheorghe Kozma, Șef de Oficiu.

Marţi, 21 noiembrie, Biblio-
teca Naţională (OKI) şi Societa-
tea Maghiară a Naționalităților 
au prezentat ultima apariţie 
editorială cu titlul „Etnografia 
naționalităților maghiare”. Volu-
mul nr. 17, intitulat „Din tradiţiile 
populare ale românilor din Un-
garia” a fost prezentat de Emilia 
Martyin, autor-etnograf român. 

În perioada 29 noiembrie – 1 
decembrie la reprezentanţele 
diplomatice din Ungaria (Buda-
pesta, Seghedin şi Giula) s-au 
organizat recepţii cu ocazia Zilei 
Naţionale a României. Au partici-
pat şi reprezentanţi ai comunităţii 
româneşti din Ungaria.

6 decembrie a fost ziua în care 
s-a organizat la sediul Autogu-
vernării pe Ţară Slovace ședinţa 
Uniunii Autoguvernărilor pe 
Ţară. Preşedintele comisiei par-
lamentare pentru naţionalităţi, 
Fuzik János, a prezentat raportul 
de activitate al comisiei. Preşe-
dinţii autoguvernărilor au dezbă-
tut şi aprobat situaţia publicaţiei 
„Barátság”.

În 5–6 decembrie Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria a 
organizat evenimente prilejuite 
cu ocazia Sf. Nicolae, unde cu aju-
torul AŢRU, a Autoguvernării de 
Naţionalitate Română a Oraşului 
Giula şi Centrului de Documen-
tare şi Informare al AŢRU, a îm-
părţit pachete cu dulciuri copiilor.   

La data de 7 decembrie, la 
Sátoraljaújhely, a avut loc cea de 
a XXIII-a ediţie a „Întâlnirii In-
teretnice”. Participanții au primit 
răspunsuri la întrebările curente 

despre autoguvernările naţiona-
lităţilor de la lectori specialiști.

În data de 8 decembrie s-au 
înmânat certificatele prin care se 
atestă participarea la cursul de 
perfecţionare a cadrelor didac-
tice. De faţă au fost prof. univ. 
dr. Ramona Lile, rectorul Uni-
versităţii „Aurel Vlaicu”, Traian 
Cresta, reprezentantul românilor 
în Parlament şi Tiberiu Juhász, 
preşedinte AŢRU.

La Palatul Sándor din Buda-
pesta, în data de 11 decembrie, 
preşedintele ţării, Áder János, a 
primit reprezentanţii conducerii 
naţionalităţilor din Ungaria, la 
un dineu de sfârşit de an. Tot în 
cadrul acestui punct al ordinei de 
zi preşedintele AŢRU a amintit 
finanţările din partea Ministe-
rului Resurselor Umane de care 
se poate bucura comunitatea 
noastră după cum urmează: s-a 
alocat o sumă de 18 milioane 
forinţi Grădiniţei Româneşti din 
Giula, pentru construirea unei 
noi săli de activitate; a fost alocată 
suma de 3 milioane forinţi pentru 
modernizarea încălzirii centrale 
la sediul AŢRU; pe baza proiec-
tului de Dezvoltare Regională şi 
Locală Grădiniţa Românească 
din Giula va beneficia de suma 
de 50 milioane de forinţi, sumă 
cu ajutorul căreia se va construi 
o sală de sport.

La punctul doi, Tiberiu Juhász 
a supus votului planul de muncă 
a AŢRU pe anul 2018, apro-
bat de consilieri. Tot în cadrul 
acestui punct, Traian Cresta a 
prezentat un raport de activita-

te pe cei patru ani de mandat.
La următoarele puncte s-au 

discutat şi aprobat Planul de mun-
că al Adunării Generale a AŢRU; 
modificarea prevederii bugetare 
a AŢRU şi instituţiilor fondate pe 
anul 2017; Inițierea procesului de 
achiziționare în proiectul accesat 
pentru Grădinița şi Școala Gene-
rală „Lucian Magdu” din Bătania, 
„Mărirea capacității grădiniței cu 
încă o sală de grupă” şi s-a luat 
act de neacceptarea domnului 
Ruzsa Róbert de a face parte din 
Adunarea Generală a AŢRU. 

La ultimul punct de pe ordi-
nea de zi, diverse, Erika Borbély, 
directorul Grădiniţei şi Şcolii 
Generale Române din Chitig-
haz, a cerut preşedintelui AŢRU 
să facă apel către conducerea 
localităţii Chitighaz cu cerinţa 
de a fi înştiinţat atât susţinătorul 
şcolii româneşti din localitate cât 
şi direcţiunea acesteia cu privire 
la posibilităţile de accesare a pro-
iectelor de dezvoltare a încălzirii, 
proiect ce poate fi accesat doar 
de proprietarul clădirii, în acest 
caz Primăria Locală Chitighaz. 
Conform celor spuse de doamna 
director pe baza unui astfel de 
proiect şcoala maghiară din lo-
calitate a beneficiat în ultimii doi 
ani de două finanțări: în prima 
tranşă s-a alocat suma de 100 
de milioane iar în cea de-a doua 
48 milioane forinţi. O astfel de 
investiţie ar fi bine venită şi şcolii 
româneşti, a menţionat doamna 
Erika Borbély.

D/C

cadrele didactice, au interpretat 
sceneta „Cele patru lumânări”, au 
recitat, cântat.

Evenimentul s-a dovedit a 
fi unul de succes, numărul in-
vitaţilor prezenţi fiind de la an 
la an într-o continuă creştere. 
Astfel, alături de comunitatea 
românească au întâmpinat cu 
drag sărbătorile de iarnă atât 
maghiarii cât şi slovacii.

text şi foto: Barbara Andrea Albert
traducere: Corina Sebestyén
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În legislatura 2014–2018 a 
Parlamentului Ungariei a debu-
tat cu succes noua instituție a 
reprezentanților naționalităților 
din Ungaria, urmare a alegerilor 
parlamentare din 6 aprilie 2014, 
desfășurate conform noii legi 
electorale, fiind aleși în Parla-
ment 199 de deputați și delegați, 
printre care şi reprezentanții 
celor 13 naționalități recunos-
cute oficial.

Astfel, cele 13 naționalități 
recunoscute oficial au avut lis-
te separate, de naționalitate, 
cu candidați pentru posturi 
de deputați, liste întocmite de 
către autoguvernările pe țară 
ale naționalităților. Potrivit le-
gii electorale, pentru listele de 
naționalitate au avut drept de vot 
numai cetățenii care s-au înre-
gistrat în prealabil ca aparținând 
uneia dintre cele 13 naționalități 
recunoscute oficial, apoi alegăto-
rii având dreptul de a vota numai 
o singură listă, deci electoratul 
de naționalitate nu a beneficiat 
de dreptul de a vota concomi-
tent pentru o listă de partid 
și pentru lista candidaților de 
naționalitate, rezultând că nici 
cele mai numeroase naționalități 
recunoscute oficial nu au tota-
lizat câte 22.022 de voturi va-
labile, necesare pentru câte un 
post de deputat în Parlament, 
rămânând fructificarea celeilalte 
oportunități, asigurată de lege, 
cea de a delega în legislativul 
Ungariei candidatul de pe primul 
loc de pe lista de naționalitate, 
câte un reprezentant al fiecăreia 
din cele 13 naționalități recunos-
cute oficial.

În ședința constitutivă a Par-
lamentului în noua sa structură, 
din 6 mai 2014, reprezentanții 
naționalităților au depus jură-
mântul împreună cu deputații 
aleși, iar în data de 4 iunie 2014 
a avut loc ședința constituti-
vă a Comisiei permanente a 
naționalităților din Ungaria, în 
care sunt membrii cu drepturi 
depline toți cei 13 reprezentanți 
ai naționalităților recunoscute 
oficial.

Comisia naționalităților din 
Ungaria și-a constituit 3 sub-
comisii de specialitate: pe 12 
noiembrie 2014 cea de control, 
pe 26 noiembrie 2014 cea pentru 
autoguvernări, relații externe și 
buget, iar pe 27 noiembrie 2014 
cea pentru educație publică și 
cultură (în aceasta fiind membru 
și Traian Cresta, reprezentantul 
naționalității române).

Comisia a delegat unul sau 
mai mulți membri cu drept de 
consfătuire în toate comisiile 
importante ale Parlamentului, 
reprezentanții naționalităților 
fiind cooptați ca membri cu 

Informarea reprezentantului 
naţionalităţii române în Parlamentul 
Ungariei, Traian Cresta, prezentată 
Adunării Generale a Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria din data 
de 21 decembrie 2017

Traian Cresta, 
patru ani de 
mandat

drepturi depline, la egalitate cu 
deputații aleși și în grupurile 
de prietenie interparlamentare, 
Traian Cresta făcând parte din 
delegația ungară a grupului de 
prietenie cu Parlamentul Ro-
mâniei.

Re prezentanț i i  ce lor  13 
naționalități beneficiază de sta-
tut similar cu deputații aleși, 
dar nu au drept de inițiativă 
legislativă individuală, nici drept 
de vot în plenul Parlamentului, 
astfel, această oportunitate îi 
revine Comisiei permanente, 
amplificând importanța bu-
nei colaborări în acest gremiu 
colectiv de exercitare a unor 
drepturi parlamentare funda-
mentale, colaborare care se ba-
zează pe interesele comune ale 
naționalităților, dar și pe empatia 
față de interesele specifice unei 
naționalități, colaborare facilita-
tă și de avantajul reprezentanți-
lor care se cunosc de multă vre-
me, majoritatea lor fiind anterior 
conducători ai autoguvernărilor 
naționalităților, la diverse nivele, 
respectiv al organizațiilor speci-
fice naționalităților.

Experiența din primul ciclu 
de funcționare al acestei noi 
instituții din Parlamentul Un-
gariei arată și o nouă dimen-
siune, calitate a reprezentării 
intereselor comune, a colaborării 
interetnice.

La ședințele comisiei, respectiv 
a subcomisiilor sale sunt invitați 
permanenți reprezentanții Ofi-
ciului Parlamentului, ai organe-
lor guvernamentale, în special 
din Ministerul Resurselor Uma-
ne, responsabili pentru politica 
cu naționalitățile, ai Oficiului 
Comisarului Drepturilor Funda-
mentale (avocatul poporului), ai 
Curții de Conturi, ai autoguver-
nărilor naționalităților, respectiv 
ai mass-media.

Comisia Naționalităților din 
Ungaria funcționează cu drep-
turi egale la fel ca toate celelal-
te 16 comisii permanente ale 
Parlamentului, fiind obligatorie 
decizia acestei comisii pentru 
toate punctele de pe ordinea de 
zi, care se definesc ca de interes 
a naționalităților, Comisia având 
dreptul de a iniția legi, amenda-
mente, modificări, în nume pro-
priu și/sau în calitate de coautor, 
precum și de a audia factorii de 
răspundere ai puterii executive, 
al instituțiilor de stat.

Comisia a început din primul 
moment al constituirii sale o ac-
tivitate intensă de perfecționare, 
dezvoltare a legislației care 
v i z e a z ă  n a ț i o n a l i t ă ț i l e  ș i 
reprezentanții acestora, lucrând 
și la inițiative de modificare 
aferente a legilor respective, 
cu prioritate a celor privind 

drepturile naționalităților, pre-
cum și depunând o serie de 
amendamente la legile care au o 
influență semnificativă directă 
asupra condițiilor de existență 
și de activitate a naționalităților.

Comisia a fost inițiatoarea 
modificării Legii CLXXIX din 
anul 2011 privind drepturile 
naționalităților, soluționând ca și 
cadrele de conducere, respectiv 
salariații instituțiilor adminis-
trate de către autoguvernările 
naționalităților (în majoritate de 
învățământ și de cultură) să fie 
eligibili ca membri și demnitari în 
autoguvernările de naționalitate, 
o persoană la maximum două 
nivele. În cadrul inițiativelor 
legislative proprii ale Comisiei a 
fost finalizată modificarea Legii 
nr. CXCVI din anul 2011 despre 
patrimoniul național, respectiv 
a Legii nr. CXCV  din anul 2011 
despre finanțele publice, în noile 
variante asigurându-se și au-
toguvernărilor naționalităților, 
asociațiilor, respectiv instituțiilor 
și organizațiilor acestora drep-
turi extinse de administrarea și 
gestionarea patrimoniului de 
stat, respectiv de proprietate 
proprie patrimonială, fiind obli-
gatorie darea gratuită în termen 
de 6 luni în proprietate, sau unde 
aceasta nu este posibilă, institu-
irea administrării patrimoniului 
tuturor instituțiilor ale căror 
funcționare o administrează.

Comisia a fructificat posibili-
tatea solicitării de a declara unele 
puncte ale ordinii de zi din Parla-
ment de interes de naționalitate, 
practic pentru toate acelea care 
au implicații directe, respec-
tiv o influență majoră asupra 
naționalităților. În cazul punc-
telor ordinii de zi astfel definită, 
toate documentele aferente trec 
obligatoriu prin Comisie, fiind 
necesar girul acesteia, iar Co-
misia, respectiv reprezentanții 
desemnați ai naționalităților 
beneficiază ca vorbitori de du-
rate de timp în condiții egale cu 
grupurile parlamentare, ceea ce 
permite prezentarea și opiniei 
publice largi a pozițiilor re-
prezentanților naționalităților, 
popularizarea cauzelor pentru 
care militează.

Comis ia  s -a  impl icat  în 

peste 100 de acte legislative, 
printre care legea cu privire la 
administrația publică, codificând 
garanții legale pentru utilizarea 
limbii materne în procedurile 
administrației publice, astfel 
în localitățile în care ponde-
rea populației înregistrată ca 
naționalitate depășește 10%, la 
solicitarea autoguvernării locale 
de naționalitate, autoguvernarea 
locală respectivă este obligată să 
asigure punerea la dispoziție și în 
limba naționalităților respective 
a formularelor utilizate în proce-
durile administrației publice; asi-
gurarea, la cerere, a traducerii în 
limba maternă a naționalităților 
recunoscute oficial în procedu-
rile judiciare; modificarea legii 
referitoare la procedura de stare 
civilă, incluzând și introducerea 
e-cardurilor, ca să fie consolidată 
aplicarea prevederilor legale care 
permit cetățenilor ce aparțin 
de o naționalitate recunoscută 
oficial să folosească și prenume 
în limba lor maternă (rolul de 
autoritate pentru aprobarea 
prenumelor care nu figurează 
pe lista Academiei Ungare de 
Științe revenind, prin lege, auto-
guvernărilor pe țară ale acestor 
naționalități), oficiul stării civile 
fiind obligat și la ortografierea în 
limba lor maternă a numelor și 
prenumelor, mai ales în evidența 
sistemului e-card; oportunitatea 
oficierii, la cerere, a cununiilor 
în limba maternă solicitată; 
emiterea (pe lângă cele trilingve, 
de uzanță internațională) și în 
limba maternă a certificatelor de 
naștere, de căsătorie și de deces.

Comisia a inițiat încheierea 
pe o perioadă previzibilă pentru 
gestiune, de 5 ani a acorduri-
lor de sprijin normativ pen-
tru instituțiile de educație și 
învățământ ale naționalităților, 
respectiv creșterea la 15% a 
sporului salarial pentru cadrele 
didactice din acestea, asigurând 
astfel, în cazul naționalității 
române sprijin de minimum 1 
miliard de forinți în fiecare an.

Însemnătatea acestor măsuri 
(reprezentantul naționalității 
române fiind printre militanții 
de frunte pentru adoptarea lor) 
a fost relevată în cadrul audierii 
sale anuale din Comisie, din 21 

noiembrie 2017, de către Balog 
Zoltán, ministrul resurselor 
umane, care a evidențiat că în 
Ungaria în anul 2010 existau 12 
instituții de educație publică de 
naționalitate, numărul acestora 
ajungând în prezent la 82, iar 
numărul elevilor din acestea de 
la 3.000 la 14.000. În Ungaria 
funcționează acum în total 973 
de instituții care au în profil 
învățământul de naționalitate, 
astfel numărul total al elevilor 
care beneficiază de învățământ 
de naționalitate se ridică la 
115.000.

În cadrul controlului parla-
mentar asupra organelor guver-
namentale și a instituțiilor de 
stat, Comisia și cele 3 subcomisii 
ale sale au audiat majoritatea 
factorilor de conducere din 
ministere (în cazul ministrului 
resurselor umane, responsabil 
și pentru naționalități, obligato-
riu anual), Avocatul Poporului 
și adjunctul său responsabil 
pentru naționalități, președinţii 
Curții de Conturi, Comisiei 
Electorale Naționale, al Biroului 
Electoral Național, conducă-
torii Oficiului de Imigrație și 
Cetățenie, prefecți, respectiv a 
primit informări periodice din 
partea președinților autoguver-
nărilor naționalităților, care de 
altfel, sunt invitați permanenți 
la ședințele Comisiei.

Comisia a devenit practic un 
centru tot mai influent al factori-
lor politici pentru naționalitățile 
din Ungaria.

Comisia a obținut rezultate re-
marcabile în asigurarea surselor 
din bugetul de stat pentru spri-
jinul financiar al naționalităților, 
suma acestora crescând de la 
3,857 de miliarde de forinți din 
anul 2014 la 10,377 miliarde 
de forinți în anul 2018, în cazul 
naționalității române creșterea 
fiind una din cele mai dinamice 
din ansamblul naționalităților, 
triplându-se.

Sprijin de la statul ungar pen-
tru naționalitatea română:

– Sprijin funcționare AŢRU: 
2014 – 89,6 milioane de forinţi; 
2015 – 107,5 mil.; 2016 – 107,5 
mil.; 2017 – 137,5 mil; 2018 – 
166,5 mil.

– Sprijin pentru funcționarea 
instituții lor AȚRU: 2014 – 
27,5 mil; 2015 –  40,8 mil.; 
2016 – 40,8 mil.; 2017 – 48,0 
mil.; 2018 – 61,8 mil.

Total: 2014 – 117,1 mil.; 
2015 – 148,3 mil.; 2016 – 148,3 
mil; 2017 – 185,5 mil.; 2018 – 
228,3 mil.

– Sprijin pentru investiții și re-
novări în instituțiile AȚRU: 2014 
– 4,2 mil.; 2015 – 5,0 mil.; 2017 
– 39,0 mil.; 2018 – 60,7 mil.

– Sprijin pentru investiții 
în instituțiile publice admi-
nistrate de către AȚRU: 2015 
– 30,6 mil.; 2016 – 150,0 mil.; 
2017 – 55,0 mil.; 2018 – 73,0 
mil.

TOTAL: 2014 – 121,3 mil.; 
2015 – 183,9 mil.; 2016 – 298,3 
mil.; 2017 – 306,5 mil.; 2018 – 
362,0 mil.

Total sprijin obţinut prin lici-
taţii: 2014 – 13,039 mil.; 2014 
– 14,811 mil.; 2016 – 52,950 
mil.; 2017 – 69,020 mil.; 2018– 
69,0 mil.

Total sprijin: 2014 – 134,339 
mil.; 2015 – 198,77 mil.; 2016 
– 351,250 mil.; 2017 – 375,520 
mil.; 2018 – 431,0 mil.

(Continuare în pag. 4)
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Traian Cresta, 
patru ani de 
mandat

(urmare din pag. 3)
Sprijin pe baza acordului  de 

educație și învățământ public: 
2014 – 1.164,630 mil.; 2015 – 
1.050,358 mil.; 2016 – 1.110,442 
mil.; 2017 – 1.176,359 mil.; 
2018 – 1.200,0 mil.

Pentru anul 2018 suma este 
solicitată şi se estimează a se 
primi.

Creșterea surselor de sprijin 
a permis realizarea mai multor 
obiective importante pentru 
naționalitatea română din Un-
garia:

În anul 2015
– renovarea sistemului de ter-

moficare al Centrului de Docu-
mentare și Informare al AȚRU,

– renovarea Școlii Genera-
le Românești  din Aletea și 
achiziționarea de mijloace;

–  r e n o v a r e a  c l ă d i r i l o r 
Școlii Generale și Grădiniței 
Românești din Chitighaz.

În anul 2016
– renovarea integrală și mo-

dernizarea Școlii Generale și  
Grădiniței Românești „Magdu 
Lucian” din Bătania.

În  anul 2017
– schimbul de uși-ferestre 

la Liceul, Școala Generală și 
Căminul de Elevi  „Nicolae 
Bălcescu” din Giula.

– achiziționarea unui auto-
buz pentru Școala Generală 
și Grădinița de Naționalitate 

R o m â n ă  B i h o r  d i n  S ă c a l ;
– renovarea clădirii Centru-

lui de Documentare și Informa-
re al AȚRU;

– amenajarea bucătăriei de 
încălzire și sălii de mese la 
Școala Generală și Grădinița 
de Naționalitate Română din 
Chitighaz;

– amenajarea unei noi săli 
la Grădinița de Naționalitate 
Română din cartierul românesc 
al orașului Giula;

– modernizarea sistemu-
lui de termoficare al sediului 
AȚRU.

Creșterea surselor de sprijin 
a permis, de asemenea, organi-
zarea și funcționarea, în cadrul 

Oficiului AȚRU, a comparti-
mentului de suport profesional 
de metodologie pedagogică, 
respectiv înființarea trupei de 
teatru amator, în administrarea 
Centrului de Documentare și 
Informare al AȚRU.

Importanța naționalității ro-
mâne s-a reflectat și în decizia 
Comisiei pentru Naționalitățile 
din Ungaria de a ține prima 
sa ședință detașată, în data de 
4–5 octombrie 2016, la Liceul, 
Școala Generală și Căminul 
de Elevi „Nicolae Bălcescu” 
din Giula, respectiv la Școala 
Generală și Grădinița Română 
„Magdu Lucian” din Bătania.

Cabinetul reprezentantului român

Consiliul Judeţean Bichiş a 
organizat, în 14 decembrie, la 
Szarvas, ceremonia anuală cu 
prilejul zilei naţionalităţilor 
conlocuitoare. Evenimentul 
s-a bucurat şi de prezenţa sub-
secretarului de stat din cadrul 
Ministerului Resurselor Umane,  
Fülöp Attila, responsabil cu 
naţionalităţile, cultele şi sfera 
civilă.

 Eveniment este organizat 
anual, cu intenţia de a li se ară-
ta apreciere reprezentanţilor 
naţionalităţilor conlocuitoare 
din judeţul Bichiş. Anul acesta 
s-au acordat cinci distincţii 
unor personalităţi propuse de 
către Adunarea Generală, care 
au contribuit la dezvoltarea cul-
turală şi lingvistică precum şi la 
păstrarea identităţii naţionali-
tăţii de care aparţin. Diplomele 
şi plachetele au fost înmânate 
de către subsecretarul de stat 
Fülöp Attila, Tolnai Péter, vice-
preşedintele Consiliului Jude-
ţean Bichiş şi Mucsi András, 
preşedintele Comisiei Judeţene 
responsabil cu Relaţiile Sociale.  
În discursul său, Fülöp Attila, a 
subliniat importanţa şi valoarea 
tuturor celor 13 naţionalităţi 
existente în Ungaria, care prin 
activitatea lor culturală şi ling-
vistică oferă un aspect aparte 
ţării.  Printre altele domnul 
subsecretar a amintit şi finan-
ţările acordate în ultima decadă 

Distincţiile 
naţionalităţilor, 
la Szarvas

a anului, comunităţii române. 
În anul 2017 recunoaştere la 

nivel judeţean s-a înmânat Aso-
ciaţiei Culturale „Mihai Purdi” 
din Otlaca Pustă, reprezentată 
de Victoria Molnár Tokainé, se-
cretar şi Elvira Ardelean, vice-
preşedinte. Scopul principal al 
acestei asociaţii este de a păstra 
şi a transmite pe mai departe 
valorile strămoşeşti precum şi 
de a le face cunoscute la nivel 
naţional. Totodată se doreşte ca 
prin această asociaţie, relaţiile 
locale cu alte localităţi inclusiv 
de peste hotare să fie într-o 
continuă dezvoltare. Începând 
cu anul 2005 aceasta a legat 
acorduri de colaborare cu alte 5 
localităţi de peste hotare, având 
o activitate culturală activă. 
Anual asociaţia organizează 
concursul de povestiri în limba 
română „Mihai Purdi” la care 
participă elevi, profesori din 
diferite localităţi învecinate şi 
nu numai.  Naţionalitatea rromă 
a acordat această recunoştinţă 
domnului Ásós Géza pentru 
promovarea culturii gastrono-
mice. Naţionalitatea sârbă a fost 
evidenţiată la acest eveniment 
prin Asociaţia de Păstrare a 
Tradiţiilor şi Obiceiurilor Sârbe 
din Bătania care pe parcursul 
vremii a contribuit enorm la 
păstrarea valorilor strămoşeşti. 
Pentru îngrijirea şi dezvoltarea 
lingvistică precum şi dragostea 

faţă de Biserica Evanghelică, 
naţionalitatea slovacă a acor-
dat o distincţie doamnei Nobik 
Erzsébet.  Autoguvernarea de 
Naţionalitate Germană a decis 
să acorde distincţie la nivel ju-
deţean, pe anul 2017, doamnei 
Szelényi Ernőné, drept răsplată 
pentru efortul depus în susţine-

rea culturală a naţionalităţii din 
care face parte. 

Conservarea patrimoniului 
cultural este de asemenea o altă 
sarcină de importanţă majoră 
a asociaţiei. Multitudinea de 
obiecte vechi care se află în 
patrimoniul acesteia alcătuiesc  
o frumoasă colecţie pusă la 

dispoziţia celor care vor să o 
admire într-un muzeu frumos 
amenajat care conţine sute de 
obiecte vestimentare, de mobi-
lier, gospodărie. Relaţiile cu cei 
din ţara mamă sunt mai presus 
de toate. Membrii asociaţiei 
întreţin legături de colaborare, 
prietenie cu asociaţii, sfera civi-
că din România, participând la 
diverse evenimente organizate 
la nivel naţional şi internaţional, 
ai noştri fiind şi ei la rândul 
lor gazde bune ai invitaţilor.  
Naţionalitatea românească din 
Ungaria a fost reprezentată 
la acest eveniment de Tiberiu 
Juhász, preşedintele Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria, care cu acest pri-
lej a ţinut să felicite membrii 
comunităţii noastre cărora li 
s-au înmânat recunoştinţele la 
nivel judeţean. De asemenea au 
fost alături de cei distinşi şi Eva 
Bocior Karancsi, preşedintele 
Autoguvernării de Naţionali-
tate Română a Judeţului Bichiş, 
Gheorghe Santău, preşedintele 
Autoguvernării de Naţionali-
tate Română din Leucuşhaz, 
Gheorghe Bágy, preşedintele 
Autoguvernării de Naţionali-
tate Română din Aletea, Daniel 
Negrea, preşedintele autogu-
vernării de Medgyesegyháza, 
pr. Teodor Marc, dr. Kovács 
József, deputat parlamentar, 
Lipcsei Imre, decanul Facultăţii 
de Pedagogie „Gál Ferencz” din 
Szarvas. Gazda evenimentului 
a fost primarul localităţii, Bák 
Mihály. 

Conform obiceiului, după 
ceremonia de decernare a pre-
miilor, membri naţionalităţilor 
prezente la eveniment au sus-
ţinut pe rând câte un program 
cultural prezentat în paşi de 
dans, cântece şi strigături.

Corina



5Cronica l vineri, 5, 12 ianuarie 2018 COMUNITATE

 Distincţia „Pentru Românii 
din Ungaria” se acordă în anul 
2017 Echipei de Păstrare a Tra-
diţiilor Româneşti din Aletea, la 
propunerea AŢRU. Este vorba 
de un grup de oameni sufletişti, 
care transmit generaţiilor tinere 
obiceiurile deosebite cu care 
ne mândrim, iar vârstnicilor 
bucuria retrăirii unor episoade 
cuibărite în memorie, amintiri 
frumoase de demult. Nu pu-
tem să nu amintim contribuţia 
deosebită avută în dezvoltarea 
acestei echipe a domnului Va-
sile Gál, trecut la cele veşnice 
de curând. Într-o bună măsură 
această distincţie i se datorează 
şi i se cuvine, ca pilon al unei 
construcţii care nu a fost erodat 
ci dimpotrivă întărită de trece-
rea timpului. 

Membrii fondatori ai gru-
pului cultural aletean înființat 
în anul 1947 au fost de 19 per-
soane printre care: Gheorghe 
Turla, Ioan Kassai, Ioan Lukács, 
Gheorghe Gál, Petru Sabău, 

S-au înmânat 
distincţiile 
fondate de 
AŢRU, pe 
anul 2017

Constantin Puiu, Gheorghe 
Szretykó, Floarea Botás, Maria 
Bandrus, Mihai Szretykó, Szvet 
Péterné, Ecaterina Truczán, Ana 
Bandrus, Ioan Botás, Floarea 
Szretykó.

Prima reprezentație au sus-
ţinut-o în casa „Cărvăroaie”, la 
vremea respectivă birtul pieței, 
a doua zi de Crăciun, în anul 
1947. Spectacolul s-a bucurat 
de un mare succes, cu aplauze 
intense. Sentimentul de reușită a 
definitivat funcţionarea echipei, 
care şi-a extins aria de spectaco-
le şi în localitățile românești din 
apropiere: Chitighaz, Bánkút, 
Leucuşhaz, Botospuszta, Nagy-
kamarás. 

Î n  1 9 5 3  t i n e r i  d e  a l t e 
naționalități, maghiari, germani, 
rromi, s-au alăturat echipei. 
Astfel, s-a format Ansamblul 
de Dansuri a Minorităţilor din 
Aletea. Cu timpul, repertoriul 
său a cuprins dansurile şi mu-
zica tuturor etniilor, ajungând 
să susțină şi spectacole indivi-

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria con-
tinuă tradiţia împământenită deja de a acorda distincţii 
românilor cu merite deosebite în două dintre domeniile fun-
damentale ale vieţii publice: păstrarea tradiţiilor şi educaţia. 

Este un exerciţiu bine venit de recunoaştere publică a 
meritelor unor personalităţi, care şi-au consacrat cari-
era profesională şi viaţa personală acumulării valorice 
a românilor din Ungaria. Într-o societate în care auzim 
tot mai rar cuvântul „mulţumesc” şi gesturile sincere de 
apreciere sunt sporadice, aprecierea transmisă public are 
şi valoare de exemplu şi ne dorim să fie molipsitoare.

duale. Programul s-a îmbogățit 
cu piese de teatru. Directorul 
cultural Gheorghe Nistor, la-
ureat la începutul anilor 1970 
cu premiul de stat, le-a condus 
activitatea. Nenumărate spec-
tacole au îmbogățit palmaresul 
ansamblului. Au pornit în tur-
nee în județul Szabolcs-Szatmár, 
la Csenger, Tyukod, etc… şi 
mai târziu în regiunea de peste 
Dunăre, în județul Somogy. 
Turneele durau 8–10 zile, iar 
autocarul era asigurat de nou 
înființata Uniune Românească. 

În unele locuri apariția an-
samblului reprezenta o adevăra-
tă sărbătoare populară. Aletenii, 
erau primiți în centre de comună 
şi case de cultură pavoazate cu 
lozinci. În anul 1972 se înființa 
Cercul de Naționalitate Română 
„Zborul păunului”, care se con-
sidera succesorul ansamblului 
românesc. Era condus de Andrei 

Tiba. În 1995 și-a schimbat din 
nou numele: Echipa de Păstrarea 
Tradițiilor Romanești din Ale-
tea. Repertoriul său cuprinde 
dansuri tradiționale, muzică 
populară, prelucrarea tradițiilor, 
prin punerea lor în scenă. În 
1999 s-a format asociația, care a 
continuat să prezinte spectacole 
în același specific: Jocul aletean, 
Turca, Nuntă aleteană, întreceri 
în dans. Conducătorul asociației 
este artistul popular, maes-
trul Petru Sabău. S-a înființat 
Echipa de Dansuri Aleteană 
„Gheorghe Turla” având condu-
cător pe Şarcadi Ferenc, premiat 
cu distincția „Fülöp Ferenc”. 
Şi alți dansatori se pot mândri 
cu această distincţie: Gheorghe 
Botás, Eva Petrişor, Burján At-
tila, Czene Ildikó, Burján Zsolt, 
Rácz Anita. 

În 1999 se înființează Echipa 
de Dansuri din Aletea condusă 

de Vasile Gál, coregraf, „tânăr 
maestru al artei populare”, dan-
sator distins cu titlul „Pintenul 
de aur”. Echipa prezintă la un 
nivel profesionist dansurile şi 
tradițiile mai multor etnii şi spe-
cifice spațiului transilvănean.

Din anul 2000, școala gene-
rală a demarat Şcoala de Artă 
„Talentum”, în cadrul căreia sunt 
secții de cor şi dans popular, sub 
coordonarea lui Gera Krisztina 
şi Vasile Gál.

Titluri şi distincţii, „medalia 
pentru cultura socialistă” (1967, 
1977, 1987); „Premiul de calita-
te” acordat de Institutul de Artă 
Populară (1972–1993); „Medalia 
pentru Aletea” (1997); „Medalia 
pentru Județul Bichiş” (1997); 
„Premiul pentru minorități” 
al Parlamentului de la Buda-
pesta (1997); Premiul „Muha-
ray Elemér” (1998) şi Premiul 
„Fülöp Ferenc”.

Maria Rus a fost profesoara 
Liceului, Şcolii Generale şi Că-
minului de Elevi. A slujit mai 
mult de patru decenii în învăţă-
mântul românesc din Ungaria, ca 
profesoară de limba şi literatura 
română, precum şi de matema-
tică. În cursul anilor a lucrat şi 
ca pedagog la Căminul de Elevi.

Colega noastră, se trage dintr-
o familie românească de religie 
baptistă din satul Chitighaz. 
Tatăl său, Dumitru Rus, a fost 

pastor  la mai multe biserici prin-
tre care la Chitighaz, Micherechi. 
Profesoara de mai târziu a fost 
educată într-un spirit care ţine 
baza celor mai puternice prin-
cipii morale precum: credinţa, 
speranţa, dragostea, cinstea, 
omenia, sârguinţa.

După terminarea şcolii ge-
nerale a urmat Liceul Nicolae  
Bălcescu din oraşul Giula după 
care şi-a continuat studiile la In-
stitutul Pedagogic Juhász Gyula 

În continuare vă prezentăm în câteva cuvinte lau-
reatul distincţiei „Pentru Învăţământul Românesc”, 
decernată la propunerea direcţiunii Liceului, Şcolii 
Generale şi Căminului de Elevi „Nicolae Bălcescu”, re-
spectiv a doamnei director dr. Maria Gurzău Czeglédi.

Odată la câteva generaţii apare în câte-o şcoală un dascăl 
de referinţă. Sunt binecuvântate şi norocoase şcolile care 
reunesc în corpul profesoral, în acelaşi interval de timp 
profesori deosebiţi, cu vocaţie şi talent. Iar şcolile noastre 
româneşti din Ungaria nu duc lipsă de personalităţi care au 
modelat cu pricepere caracterul şi destinul elevilor. Deci, 
una dintre aceste personalităţi primeşte astăzi distincţia 
„Pentru învăţământul românesc”. Este vorba de doamna 
profesoară Maria Rus, despre care se poate cu siguranţă 
spune ceea ce un scriitor român celebru rezumase în patru 
cuvinte cu miez: „Un om între oameni”. (Camil Petrescu)

din Seghedin la secţiile de româ-
nă şi matematică. În tinereţe a 
predat şi la Aletea, ca apoi să se 
stabilească la Giula.

De-a rândul anilor a predat cu 
multă dăruire atât limba şi litera-
tura română, cât şi matematica.

Doamna profesoară Maria 
Rus este o fiinţă bună, blândă, 
iubitoare, înţelegătoare. Dispu-
ne de o pregătire profesională 
temeinică şi este o profesoară de 
vocaţie, un om înzestrat cu multă 
răbdare, voinţă şi dăruire.

De la începutul carierei de 
profesor a participat la multe – 
multe cursuri de perfecţionare în 
România şi Ungaria. S-a ocupat 
mult şi în cursul unor activităţi 
extracurriculare cu elevii mo-
deşti la învăţătură, precum şi 
cu cei talentaţi, pregătindu-i şi 
pentru olimpiade: ca de pildă 
olimpiada de matematică Zrínyi 
Ilona sau Olimpiada de limba şi 
literatura română (OÁTV). A 
pregătit copii şi pentru exame-
ne de limbă română. A fost o 
profesoară talentată, liniştită şi 
sensibilă la tot ceea ce este nobil 
şi frumos.
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Cuvântul vieţii

„A venit un om trimis de Dumnezeu: 
numele lui era Ioan.”

Ioan 1:6

Domnul Isus Şi-a început 
misiunea în Galilea. Lucrarea 
Lui miraculoasă a avut mare 
ecou în popor şi a atras şi 
atenţia guvernatorului Irod 
Antipa. El era fiul lui Irod cel 
Mare şi a domnit peste a patra 
parte a împărăţiei tatălui său, 
din anul 4 î. Cr. până în anul 
33 d. Cr. El nu era împărat ci 
doar tetrarh, dar folosea titlul 
de împărat din cauza ambiţiei 
lui lăcomoase.

„Împăratul Irod a auzit vor-
bindu-se despre Isus, al cărui 
Nume ajunsese vestit şi a zis: 
Ioan Botezătorul a înviat din 
morţi şi de aceea lucrează 
aceste puteri prin el. Alţii zi-
ceau: Este Ilie. Iar alţii ziceau: 
Este un prooroc ca unul din 
prooroci.” Vers 14–15.

Oamenii încercau să explice 
puterea minunilor Domnului 
şi aveau diferite păreri. Unii 
credeau că Ioan Botezătorul a 
înviat din morţi. Aceasta era şi 
opinia lui Irod şi avea remuş-
cări de conştiinţă, pentru că el 
l-a omorât pe Ioan. Alţii ziceau 
că e Ilie sau unul din prooroci.

„Dar Irod, când a auzit lu-
crul acesta, zicea: Ioan ace-
la, căruia i-am tăiat capul a 

Executarea 
lui Ioan 
Botezătorul
Marcu 6:14–29

înviat din morţi.” Vers 16.
În ciuda părerilor diferi-

te, Irod, plin de frică, având 
conştiinţa vinovată, credea că 
Ioan Botezătorul a înviat. Irod 
avea toate motivele să se simtă 
vinovat căci el îl prinsese pe 
Ioan Botezătorul şi-l băgase 
în temniţă. „Căci Irod însuşi 
trimisese să prindă pe Ioan şi-l 
legase în temniţă, din pricina 
Irodiadei, nevasta fratelui său 
Filip, pentru că o luase de 
nevastă. Şi Ioan zicea lui Irod: 
Nu-ţi este îngăduit să ţii pe ne-
vasta fratelui tău!” Vers 18–19.

Ioan n-a căutat la faţa oa-
menilor ci a spus adevărul pe 
faţă. L-a mustrat pe Irod din 
cauza vieţii lui imorale. Irod a 
luat-o de nevastă pe Irodiada, 
care fusese nevasta fratelui său 
vitreg, Filip. Au avut o fiică, 
Salomea. Mustrarea lui Ioan 
a stârnit furia Irodiadei, care 
căuta să-l omoare. „Irodiada 
avea necaz pe Ioan şi voia să-l 
omoare. Dar nu putea, căci 
Irod se temea de Ioan fiindcă 
îl ştia om neprihănit şi sfânt 
îl ocrotea şi, când îl auzea, 
de multe ori sta în cumpănă, 
neştiind ce să facă şi-l asculta 
cu plăcere.” Vers 19–20.

Irod se temea de Ioan, îl 
asculta cu plăcere şi-l ocrotea. 
Caracterul slab al lui Irod iese 
la iveală în lupta lui lăuntrică, 
fiind incapabil să decidă între 
bine şi rău. Era frământat în 
conştiinţa lui, de presiunea 
Irodiadei, dar şi de adevăr. Îl 
ştia om neprihănit şi sfânt pe 
Ioan şi, pe deasupra, mai avea 
frică şi de popor. Irod îl ocro-
tea pe Ioan de ura Irodiadei, 
poate chiar pentru aceasta îl ţi-
nea în temniţă. Dar, lucru trist, 
că Ioan nici în temniţă n-a fost 
în siguranţă ci era, în continuu, 
ameninţat de uneltirile ucigaşe 
ale Irodiadei.

„Totuşi a venit o zi cu bun 
prilej, când Irod îşi prăznuia 
ziua naşterii şi a dat un os-
păţ boierilor săi, mai-marilor 
oastei şi fruntaşilor Galileii.” 
Vers 21.

Evanghelia ne relatează des-
pre ocazia prielnică pentru 
Irodiada de a-şi duce la capăt 
planul ucigaş. Această ocazie 
a fost ziua naşterii lui Irod şi 
ospăţul dat boierilor, frunta-
şilor şi prietenilor lui. La acest 
ospăţ, fata lui Irod, Salomea, 
trimisă de mamă-sa, a jucat 
înaintea împăratului şi a oas-

peţilor săi. Irod a fost mândru 
de jocul Salomeii şi i-a dat o 
promisiune necumpătată, în-
tărită prin jurământ. 

„Fata Irodiadei a intrat la os-
păţ, a jucat şi a plăcut lui Irod 
şi oaspeţilor lui. Împăratul a 
zis fetei: Cere-mi orice vrei 
şi-ţi voi da. Apoi a adăugat cu 
jurământ: Ori ce-mi vei cere, 
îţi voi da, fie şi jumătate din 
împărăţia mea.” Vers 22–23.

Irod a practicat un gest îm-
părătesc ca, şi prin aceasta, 
să se înalţe înaintea fruntaşi-
lor, dar prin aceasta, el a dat 
drum liber planului ucigaş al 
Irodiadei. 

„Fata a ieşit afară şi a zis 
mamei sale: Ce să cer? Şi mama 
sa i-a răspuns: Capul lui Ioan 
Botezătorul. Ea s-a grăbit să 
vină îndată la împărat şi i-a 
făcut următoarea cerere: Vreau 
să-mi dai îndată într-o farfurie 
capul lui Ioan Botezătorul.” 
Vers 24–25.

Irod a fost prins în capcană, 
de unde nu mai avea scăpare. 
Când Salomea a întrebat-o pe 
mamă-sa, ce să ceară, aceasta 
avea gata răspunsul. Irodiada 
a răspuns cu promtitudine, iar 
Salomea a cerut ca promisiu-
nea împăratului să fie împlinită 
îndată. Irodiada a dorit să 
vadă dovada morţii lui Ioan 
Botezătorul.

„Împăratul s-a întristat foar-
te mult, dar, din pricina ju-
rămintelor sale şi din pricina 
oaspeţilor, n-a vrut să zică nu. 
A trimis îndată un ostaş de 
pază cu porunca de a aduce 
capul lui Ioan Botezătorul. 
Ostaşul de pază s-a dus şi a 
tăiat capul lui Ioan în temniţă, 
l-a adus pe o farfurie, l-a dat 
fetei şi fata l-a dat mamei sale.” 
Vers 26–28.

Cererea Salomei l-a întristat 
pe Irod, dar n-a avut curajul 
s-o respingă. A fost mai im-
portantă reputaţia lui în faţa 
oamenilor. A poruncit ca ce-
rerea să fie îndeplinită îndată. 

E tulburător să cugetăm la 
atâta viclenie, ură şi duşmănie, 
câtă a locuit în Irodiada, o fe-
meie imorală şi ucigaşă, dar şi 
la slăbiciunea de caracter a lui 
Irod, care a stat în cumpănă la 
auzul adevărului vestit de Ioan 

Botezătorul, s-a frământat în-
tre bine şi rău, dar a fost învins 
de cel rău. Influenţa rea a Iro-
diadei a atras în păcat soţul ei, 
dar şi pe fiica sa, care s-a făcut 
şi ea, vinovată de crimă.

Ne cutremurăm de sfârşitul 
trist al lui Ioan Botezătorul. 
Ne întrebăm, pentru ce a lăsat 
Dumnezeu ca să i se întâmple 
aşa ceva servului Său cre-
dincios? Nu vom cunoaşte 
răspunsul, dar una ştim, Dum-
nezeu e gata să jertfească servii 
Săi pentru mântuirea lumii. El 
a dat pe Unicul Său Fiu pentru 
ispăşirea păcatelor omenirii şi 
cu El împreună ne-a dat totul.

Ioan Botezătorul şi-a is-
prăvit lucrarea, şi-a împlinit 
trimiterea. L-a prezentat pe 
Fiul lui Dumnezeu omenirii, 
arătând spre El şi zicând: „…
Iată Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii!” Ioan 
1:29. Ioan a pregătit calea lui 
Cristos la inimile oamenilor 
prin chemarea la pocăinţă şi 
împăcare cu Dumnezeu. A 
vestit sosirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu şi a invitat oamenii 
să intre în ea.

Ioan Botezătorul a dat o 
pildă vrednică de urmat. A fost 
un om de caracter, n-a fost o 
trestie legănată de vânt, nici 
un om îmbrăcat în haine moi. 
Domnul Isus spunea despre 
Ioan. 

„…Ce aţi ieşit să vedeţi în 
pustie? O trestie legănată de 
vânt? Dacă nu, atunci ce aţi 
ieşit să vedeţi? Un om îmbră-
cat în haine moi? Iată că cei 
ce poartă haine moi sunt în 
casele împăraţilor. Atunci ce 
aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? 
Da, vă spun, şi mai mult decât 
un prooroc, căci el este acela 
despre care s-a scris: Iată, tri-
mit înaintea feţei Tale pe solul 
Meu, care Îţi va pregăti calea 
înaintea Ta. Adevărat vă spun 
că, dintre cei născuţi din femei, 
nu s-a sculat nici unul mai 
mare decât Ioan Botezătorul…” 
Matei 11:1–11.

Ioan Botezătorul a fost ul-
timul prooroc al Vechiului 
şi primul prooroc al Noului 
Testament.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter

DIN VIAŢA CREŞTINĂ
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Un concert de colinde a fost 
organizat în Catedrala Episco-
pală din Giula, duminică, 17 
decembrie 2017. Au interpre-
tat piese specifice Corul local 
Pro Musica și corul bisericii cu 
hramul Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel din Curtici, județul Arad, 
în prezenţa Preasfinţitului Pă-
rinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria.

Mai întâi, a evoluat corul 
din Curtici care a interpretat 
atât colinde noi, cât și colinde 
consacrate, după care a urmat 
corul Pro Musica care a susţinut 
colinde românești, dar și unele 

Recital de 
colinde în 
Catedrala 
Episcopală din 
Giula

specifice românilor din Ungaria.
Cele două coruri au fost in-

vitate apoi la o agapă comună, 
oferită din partea Parohiei din 
Giula Mare.

Corul din Giula i-a mai co-
lindat sâmbătă, 16 decembrie 
2017, pe credincioșii români din 
Otlaca Pustă și a participat și la 
tradiționalul Concert de colinde 
de la Micherechi din data de 23 
decembrie. 

Anterior concertului, PS Si-
luan a oficiat Sfânta Liturghie 
în timpul căreia răspunsurile 
liturgice au fost oferite de Corul 
bisericii din Curtici. 

În cuvântul rostit, ierarhul a 
subliniat că prinși fiind de grijile 
acestei lumi, uităm prea ușor de 
singura trebuință care contează 
cu adevărat, cea pentru mântui-
rea sufletului și care ar trebui să 

fie mai importantă decât toate 
celelalte probleme ale vieții.

Părintele Episcop a explicat 
că Biserica a rânduit duminică 
să fie citit textul evanghelic de 
la Luca 14:16–24 pentru a acor-

da mai multă atenție Nașterii 
Domnului și nu altor lucruri 
și obiceiuri lumești, chiar dacă 
acelea par a fi de primă nece-
sitate.

BPEORU

Copiii români din Budapesta 
au pregătit anul trecut felici-
tări, decorațiuni pentru pomul 
de iarnă, au ornat figuri din 
turtă dulce şi au învăţat colin-
de românești, în cadrul unor 
ateliere de Crăciun. Acţiunea 
s-a desfăşurat sub îndrumarea 
doamnei Gabriela Elekes, pre-
ședintele Asociației Femeilor 
Ortodoxe Române din Buda-
pesta.

În ultimii ani a devenit o 
tradiție la Capela Ortodoxă 
Românească din Budapesta ca 
în fiecare duminică din decem-
brie, copiii să fie antrenați și în 
pregătirile pentru Sfintele Săr-
bători ale Nașterii Domnului.

Ateliere de 
Crăciun

Duminică , 10 decembrie 
2017, după repetiția pentru 
colinde, în mijlocul lor a so-
sit Moș Nicolae, iar copiii, 
emoționați și  nerăbdători, 
i-au cântat colinde și au fost 
răsplătiți de acesta cu daruri, 
pentru talentul și străduința 
lor.

Duminica 17 decembrie, 
după oficierea Sfintei Litur-
ghii de cei doi preoți slujitori, 
părintele protosinghel David 
Pop, superiorul Așezământului 
Monahal Românesc Sfântul 
Ioan Botezătorul și părintele 
paroh Marius Maghiaru, pro-
topopul român de Budapesta, 
copiii au prezentat un concert 

Ateliere de Crăciun au fost organizate 
pentru copiii români din Budapesta. Ei 
au pregătit felicitări şi decorațiuni pentru 
pomul de iarnă

de colinde pentru credincioșii 
participanți la slujbă, după 
care au luat parte la obișnuitul 
atelier de lucru.

Copiii au luat acasă caietele 
pregătite pentru ei, cu colindele 
învățate, pentru a mai repeta 
până în Ajunul Crăciunului, 

când au interpretat din nou 
c o l i n d e ,  p o t r i v i t  d a t i n i i 
strămoșești.

BPEORU

IN MEMORIAM
Vasile Gál

(1963–2017)
Vasile Gál, personalitate em-

blematică a dansului popular 
aletean, s-a stins din viaţă, du-
minică, 17 decembrie 2017, la 
vârsta de 54 de ani.

Născut la Aletea într-o familie 
cu dragoste pentru dansul popu-
lar, a învăţat primii paşi într-ale 
dansului chiar de la tatăl său, 
Gheorghe Gál, vestit dansator, 
distins pentru activitatea sa cul-

turală cu titlul de „Maestru al 
artei populare”.

A păstrat cu cinste şi a insu-
flat dragostea şi măreţia dan-
sului strămoşesc numeroaselor 
generaţii pe care le-a format.

Vasile Gál a fost succesorul ta-
tălui său în acest domeniu, fiind 
recunoscut de specialişti pentru 
măiestria sa. Pentru calitatea de 
bun pedagog în predarea dansu-

lui popular este distins cu titlul 
„Tânăr maestru al artei popula-
re” şi „Pintenul de aur”. A avut o 

contribuţie însemnată la promo-
varea şi popularizarea dansului 
aletean, jocul aletean, făcându-l 

cunoscut atât la nivel naţional 
cât şi internaţional. În 1999 de-
vine conducătorul Echipei de 
Dansuri din Aletea, nou înfiin-
ţată. Sub îndrumarea sa, echipa 
prezintă la un nivel profesionist 
dansurile şi tradițiile mai mul-
tor etnii, unele specifice spațiului 
transilvănean. Din anul 2000, 
școala generală a demarat Şcoa-
la de Artă „Talentum”, în cadrul 
căreia există şi o secție de dans 
popular, sub coordonarea acelu-
iaş Vasile Gál. A participă la nu-
meroase festivaluri, înregistrări 
TV, manifestări culturale.

Vasile Gál a fost condus pe ul-
timul drum sâmbătă, 23 decem-
brie 2017, în cimitirul catolic din 
Aletea.

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace şi să-i fie memoria binecu-
vântată!
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În aşteptarea 
Crăciunului

Să fim mai 
buni!

În Ajunul Crăciunului, cre-
dincioşii ortodocși din Apateu 
au serbat printr-o liturghie 
festivă Naşterea Mântuitorului 
Iisus Hristos. Părintele paroh 
dr. Origen Sabău a vorbit celor 
prezenţi despre această minu-
nată sărbătoare, când membrii 
familiei se reunesc pentru a 
serba împreună atât acasă, cât 
şi la biserică, Naşterea Prun-
cului Iisus.

Preotul s-a îngrijit ca şi Sfân-
ta Biserică să aştepte marea 
minune aşa cum se cuvine, 
îmbrăcată în haine de sărbă-
toare, cu bradul împodobit 
şi cadouri pentru enoriaşi, 
Sfinţia Sa subliniind faptul că 
valoarea darului nu este ceea 
mai importantă, ci faptul că 
fiecare persoană își prețuiește, 
onorează și păstrează credința.

J. Vmirjáncki

Organizaţia Baptistă Misszió 
a donat Bisericii Greco-Cato-
lice din Pocei îmbrăcăminte 
pentru enoriaşii nevoiaşi.

În apropierea sărbătorilor de 
iarnă organizaţia cu sediul în 
Derecske face acte caritabile 
pentru persoanele cu o situaţie 
materială mai dificilă. Astfel, 
prin intermediul bisericii Gre-
co-Catolice din Pocei au adus 
un dram de bucurie în casele şi 
familiile din această localitate, 
prin donarea unor obiecte de 
îmbrăcăminte.

Doamna Szána Irén, condu-

cătoarea organizaţiei, a men-
ţionat că ajutoarele vor fi aduse 
lunar sau trimestrial, în funcţie 
de posibilităţi.

Pentru ca bucuria să fie şi 
mai mare, firma OGD Koncesz-
sziós, din Berettyóújfalu, prin 
intermediul Primăriei, a împăr-
ţit şi pachete cu alimente, toate 
însumând un milion de forinţi. 
Pachetul a cuprins ulei, făină, 
zahăr, paste făinoase, lapte, 
margarină, salam, napolitane 
şi a fost distribuit în data de 21 
decembrie 2017.

Nagyné Kelemen Mónika

Anul Nou 2018 a fost întâm-
pinat cu bucurie și la Catedrala 
Episcopală din Giula.

În locașul de cult, Preasfin-
ţitul Părinte Siluan a săvârșit 
Liturghia Sfântului Vasile cel 
Mare, Arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei, în ziua sa de prăz-
nuire (1 ianuarie 2018), care 
este în același timp și Praznicul 
Tăierii Împrejur a Domnului și 
ziua de trecere în Noul An civil. 
Din soborul slujitor au mai făcut 
parte părintele Teodor Marc, 
parohul catedralei și consilie-
rul economic al Episcopiei și 
arhidiaconul Emanuel Văduva, 
iar la slujbă au luat parte mulți 
credincioși, atât din Giula, cât 
și din alte localități și zone din 
România (Arad, Oradea, Sa-
lonta, Baia-Mare), aflați în oraș 
ca turiști, pentru a petrece aici 
trecerea dintre ani, dar și veniți 
în vizite la rudenii ale lor. Între 
aceștia s-au numărat domnul 
Aurel Ardelean, rectorul fonda-
tor și președintele Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” din 
Arad, domnul Eugen Gagea, 
decanul Facultății de Științe ale 

Anul Nou 
la Catedrala 
Episcopală din 
Giula

Educației, Psihologie, Educație 
Fizică și Sport, în cadrul aceleași 
Universități, doamna dr. Maria 
Gurzău Czeglédi, directorul 
Liceului Românesc „Nicolae 
Bălcescu”, domnul Ion Budai, 
epitrop al Catedralei și fost di-
rector al Liceului, ș.a.

Totodată, a fost săvârșită și 
Slujba de „Te Deum”, în semn 
de recunoștință și mulțumire 
pentru toate binefacerile revăr-
sate de Bunul Dumnezeu asupra 
Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria în anul care a trecut 
și pentru a-I cere binecuvânta-
rea asupra cununei Anului Nou 
care a sosit.

În cuvântul de învățătură, 
Preasfințitul Părinte Siluan a 
subliniat importanța deosebită, 
pentru poporul român de pre-
tutindeni, a acestui An Cente-
nar, declarat de Sfântul Sinod 
al Bisericii noastre drept An 
Omagial al unității de credință 
și neam și An Comemorativ al 
făuritorilor Marii Uniri de la 
1918, a tuturor românilor într-
o singură Țară Românească și 
Creștinească, dar și importanța 

capitală Persoanei Domnului Ii-
sus Hristos în realizarea mântu-
irii personale a dreptmăritorilor 
creștini, dar și în viața Poporului 
nostru, de-a lungul istoriei sale.

Anul Omagial 2018 a fost 
proclamat oficial și la slujba din 
noaptea trecerii dintre ani, la fi-
nalul rugăciunilor de mulțumire 
înălțate aici de Ierarh și de 

ceilalți slujitori de la Catedrală 
și din Permanența Consiliului 
Eparhial.

Mulți credincioși, din Unga-
ria, dar și din România, au luat 
parte și la această slujbă, dar și 
la Sfânta Liturghie săvârșită în 
Catedrală, în Ajunul Anului Nou 
(31 decembrie 2017), în Dumi-
nica după Nașterea Domnului.

În ambele prilejuri, Ierarhul 
a rostit câte un cuvânt de în-
vățătură și de binecuvântare, 
pentru toți cei adunați în duh 
de rugăciune, în locașul de cult 
istoric al comunității românești 
din Ungaria, la această vreme 
de trecere dintre ani, așteptată 
cu multă nădejde și bucurie de 
creștini, dar și de oamenii de pe 
fața întregului pământ.
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