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De Crăciun, la 
Biserica Sf. Cuv. 
Parascheva

Împreună la 
sfârșit de an

În ziua de 22 decembrie, 
Autoguvernarea de Naționalitate 
Română din Şercad, sub coordo-
narea şi îndrumarea domnului 
Ioan Táth, a marcat o reușită 
serată dedicată apropierii Cră-
ciunului, la restaurantul „Adi”.

Printre invitații de seamă s-au 
remarcat Preasfinția Sa Părin-
tele Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
Tiberiu Juhász, președintele 
AŢRU, vice-notarul Ádám Szu-

csigán, pr. Teodor Marc, paroh 
la Parohia Sf. Nicolae din Giula, 
Ioan Pătcaş, preşedintele Auto-
guvernării de Naţionalitate Ro-
mână din Crâstor, Ioan Táth jr. 
şi Maria Tripon, reprezentanții 
Centrului de Documentare şi 
Informare al AŢRU, precum şi 
o mare parte dintre românii din 
Şercad.

Serata a debutat cu discur-
sul domnului președinte Ioan 
Táth, care a punctat importanța 

apropierii Sfintelor Sărbători ale 
Nașterii Domnului, pentru viața 
creștină şi nu numai.

Un cuvânt festiv a rostit şi 
Preasfințitul Părinte Siluan 
care a vorbit celor prezenți de 
perioada premergătoare mari-
lor sărbători de iarnă ce aduce 
pentru fiecare un sentiment de 
pace, liniște şi binecuvântare. 
Sunt momente în care fiecare 
trebuie să devină mai bun, mai 
apropiat de celălalt. Obiceiurile 
românești de Crăciun şi Anul 
Nou vin să concentreze antre-
narea sufletească a omului în 
relaţia directă cu spiritul Cră-
ciunului.

A urmat un atractiv program 
artistic susținut de Ansamblul 
„Doina Bihorului” condus de 
instructorul Gheorghe Gros. În 
duet, mentorul Gheorghe Gros şi  
discipolul său Graziella Kovács 
au interpretat câteva melodii 
românești. 

Voia bună, dansurile şi cân-
tecele au înveselit atmosfera, 
cei prezenți aplaudând prestația 
artiștilor.

Programul cultural a conti-
nuat cu muzică şi colinde in-
terpretate de formația condusă 

de Mihai Vighican din Otlaca 
Pustă. Cina a încununat o seară 
remarcabilă, o seară în care cu 
toții au simțit apropierea Crăciu-

nului precum şi bucuria de a fi 
împreună, într-o seară minunată 
de sfârșit de decembrie.

Delia

Sărbătoarea Nașterii Dom-
nului a fost întâmpinată cu 
emoție și bucurie și de românii 
ortodocși din Parohia Oraşului 
Mic Românesc – Giula.

În Ziua Praznicului, preotul 
paroh Petru Puşcaş a săvârșit 
Sfânta Liturghie, la care au par-
ticipat foarte mulți credincioși, 
de diferite vârste (copii, tineri și 
bătrâni), printre aceştia aflân-
du-se şi preşedintele AŢRU, 
Tiberiu Juhász.

Această sărbătoare are în 
centrul ei Nașterea Domnului 
nostru Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu Întrupat, venit în 
lume pentru mântuirea între-
gului neam omenesc.

După citirea Pastoralei la 
Naşterea Domnului, preotul 
și-a exprimat bucuria pentru 
numărul mare al credincioșilor 
veniţi să prăznuiască Crăciunul 

mai întâi în biserică, prin ru-
găciune, colinde și mulțumire 
adusă Bunului Dumnezeu, iar 
mai apoi împreună cu familiile 
și cu toți cei dragi, la casele lor.

Sufletele credincioșilor au 
fost impresionate și în acest 
an de elevii de la Școala Ge-
nerală Românească din Giula, 
care sub îndrumarea doamnei 
învățătoare Eva Pătcaş Sabău 
au pregătit o frumoasă scenetă 
dedicată Nașterii Domnului.

Elevii participanți, dar și 
ceilalți copii din biserică, au 
primit pachete cu dulciuri 
din partea Autoguvernării 
de Naționalitate Română a 
Orașului Giula, brioşe din 
partea întreprinzătorului par-
ticular Teodor Cséffán, iar sa-
loane de ciocolată din partea 
domnului Ioan Lasc.

Colindele au continuat să 

răsune în Biserica Sfânta Cu-
vioasă Parascheva și în timpul 
împărțirii anaforei.

A fost o sărbătoare a bucu-
riei, speranței, dragostei faţă 
de semeni, pace şi armonie, o 
sărbătoare care adună membrii 
familiei, îi îndrumă către valo-
rile creştine.

Delia
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Serată de 
Crăciun 
organizată de 
comunitatea 
română din  
Crâstor

Colinde 
strămoșești 
prezentate la 
Mezőkovácsháza 

În pragul Sărbătorilor de Iar-
nă, comunitatea românească din 
Ungaria din fiecare localitate or-
ganizează diferite evenimente, o 
metodă eficientă  pentru ca mem-
brii ei să se revadă şi să petreacă 

împreună. Sfânta Sărbătoare a 
Crăciunului a fost întâmpinată cu 
multă bucurie şi de către comuni-
tatea românească din localitatea 
Crâstor, evenimentul fiind punc-
tat într-un cadru festiv de către  

liderii comunităţii, Autoguver-
narea de Naţionalitate Română şi 
Asociaţia Românilor din Crâstor. 
Organizatorul programului, Ioan 
Pătcaş, preşedintele Autoguver-
nării Româneşti, a mulţumit tutu-
ror participanţilor şi în special lui 
Szokai Dániel,  notarul localităţii, 
Maria Kozmáné Boka, consilier 
al Autoguvernării Româneşti a 
judeţului  Bichiş, Maria Tripon 
şi Ioan Táth, reprezentanţi ai 
Centrului de Documentare şi 
Informare al  AŢRU, Ioan Táth, 
preşedintele Autoguvernării de 
Naţionalitate Română din Şer-
cad. Notarul localităţii, Szokai 
Dániel a transmis gândurile de 
bine şi mulţumire ale primarul 
localităţii, Bakucz Péter, care nu 
a putut fi prezent de această dată 
la eveniment. Cornelia Pătcaş, 
preşedintele Asociaţiei Românilor 
din Crâstor le-a urat la rândul ei 
celor prezenţi un An Nou plin de 
împliniri şi sănătate. Programul 
serii a continuat cu o suită de 
dansuri populare prezentate de 
Echipa de Păstrare a Tradiţiilor 
din Crâstor după care invitaţii au 
fost poftiţi la o masa festivă.

Corina

Românii de pretutindeni  în-
tâmpină cu mare bucurie Naş-
terea Mântuitorului, sărbătoare 
care aduce cu ea obiceiuri vechi 

şi practici prin care se celebra 
Solstiţiul de Iarnă. Astfel a fost 
întâmpinat Crăciunul şi de către 
membrii comunităţii româneşti 

din  Mezőko-
vácsháza, care 
l a  in i ţ i at iv a 
edililor Auto-
guvernării de 
Naţionalitate 
Română, Gav-
ril Vitalis, pre-
şedinte,  An-
drea Kovács , 
vicepreşedinte 
şi Ştefan Ba-
logh, membru, 
s-au întrunit 
într-un cadru 
de sărbătoare 
la  serata  de 
colinde. Aces-

tora li s-au alăturat şi artişti din 
România care au adus şi cu ei 
colinde româneşti. 

La program a participat şi 
Traian Cresta, reprezentantul 
comunităţii româneşti din  Un-
garia în Parlamentul de la Bu-
dapesta, prof. univ. dr. Camelia-
Angela Jurcuţ, reprezentant al 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad. Invitaţii  au fost martorii 
unui program de excepţie, co-
lindul străvechi împrospătând 
amintirile din copilărie a fiecă-
ruia, când tinerii mergeau din 
casă în casă cu steaua, urând 
gazdelor sănătate şi un An Nou 
plin cu recolte bogate. Pe atunci  

tinerii erau răsplătiţi cu nuci, 
mere şi cozonaci.

Evenimentul de la Mezőko-
vácsháza a fost deschis de cu-
vântul de salut al preşedintelui 
Gavril Vitalis şi cel al vicepre-
şedintelui, Andrea Kovács, care 
au transmis bucuria revederii 
cu membrii comunităţii româ-
neşti din localitate, cu invitaţii 
din localităţile vecine şi românii 
din ţara mamă 

Succesul evenimentului a 
adus o mare bucurie organi-
zatorilor care şi-au exprimat 
dorinţa continuităţii acestui 
program.

Corina
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Serbare de 
Crăciun 
la Şcoala 
Românească 
din Giula

Nașterea Domnului a fost 
evocată și la Școala Generală 
și Liceul Românesc din Giula, 
Ungaria, de elevii și cadrele di-
dactice ale acestei instituții de 
învățământ, care au organizat 
tradiționala serbare de Crăciun 
joi, 21 decembrie 2017, pe scena 
Centrului Cultural Românesc.

La eveniment au luat par-
te numeroși părinți și invitați, 
aproximativ 500 de persoane, 
printre care s-au numărat şi 
multe oficialități precum: Prea-
sfinţitul Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, însoțit de părintele 
Teodor Marc și de arhidiaconul 
Emanuel Văduva, Florin Tran-
dafir Vasiloni, consulul general 
al României la Giula, dr. Görgényi 
Ernő, primarul Giulei, Tiberiu 
Juhász, președintele Autoguver-
nării pe Țară a Românilor din 
Ungaria, Gheorghe Kozma, şeful 
Oficiului AȚRU, dr. Maria Gur-
zău Czeglédi, directorul Liceului 
și gazda întregii manifestări, Elvi-
ra Ardelean, primarul localității 
Otlaca Pustă, dr. Florin Olteanu, 
profesor la Institutul Pedagogic 
din Sarvaș, reprezentanţii mass-
media.

Ambianța sălii festive, pregă-
tită de specialiștii școlii, a fost 

adecvată Crăciunului, iar pro-
gramul oferit de elevii diferitelor 
clase a fost bogat, ca de obicei și 
a cuprins colinde interpretate de 
corul „Lira” al Liceului, urarea 
de bun venit și cuvântul festiv, 
rostit de doamna director dr. 
Maria Gurzău Czeglédi, care le-a 
transmis tuturor și tradiționala 
urare de Sărbători Fericite, ver-
suri dedicate Crăciunului, ca 
de pildă poezia „Colind”, de Lu-
cian Magdu, poet și regizor, din 
Bătania, din cadrul comunității 
românești din Ungaria, inter-
pretată de elevul Martin Orbán, 
din clasa X/A, poezia „Rugă” de 
Kálnai Adél, interpretată de eleva 
Ana Santău, din clasa IX/B, sau 
melodia „Crăciunul”, interpre-
tată de eleva Zsanna Góg, din 
clasa V/B; mai multe scenete, 
jucate de elevi din diferite clase, 
îmbrăcați în minunate costume 
speciale: sceneta lirică „Iarna”, 
interpretată de elevii claselor 
V/A și V/B; „Legenda celor trei 
pomi”, sceneta clasei a VI-a; 
„Steluțele”, programul claselor 
I-II și „În noaptea de Crăciun”, 
programul claselor III–IV. La 
final, publicului spectator i-a fost 
oferită și o surpriză muzicală, un 
cântec coral interpretat de ca-
drele didactice, sub conducerea 

dirijorului Gheorghe Pătcaș, care 
i-a entuziasmat pe elevi.

Serbarea de Crăciun repre-
zintă un moment important și 
emoționant din viața Școlii Ge-
nerale și Liceului Românesc din 
Giula, precum și un prinos oferit 
Dumnezeiescului Prunc, Născut 
în Cetatea Betleemului și aducă-
tor de pace și de bună-înțelegere 
în lume și între oameni.

La Școala Generală și Liceul 
Românesc din Giula, în clasele I–
XII, învață în prezent un număr 
de 425 de elevi, sub îndrumarea 
a 42 de cadre didactice.

Prezenta la eveniment pri-
marul Giulei, dr. Görgényi Ernő, 
a declarat: „Apreciez în mod 
deosebit munca profesională 
de la Școala Generală și Liceul 
Românesc „Nicolae Bălcescu”, 
care este depozitarul culturii și 
păstrării limbii românilor din 
Ungaria. Școala are un bun re-
nume în orașul nostru și nu doar 
familiile de naționalitate română 
își înscriu copiii aici, deoarece 
educația din această școală este 
de nivel înalt.

Venim cu bucurie, din partea 
conducerii orașului, la manifes-
tările organizate de ei, acestea 
sunt întotdeauna de nivel ridicat 
și într-o atmosferă plăcută și mă 
bucur că în aceste ocazii se poa-
te constata o largă cooperare a 
școlii cu alte instituții, deoarece 
este prezent cu regularitate Prea-
sfințitul Părinte Siluan, domnul 
consul general și numeroase 
instituții și organizații civile care 
se leagă de românii din Ungaria.

Autoguvernarea pe Țară a 
Românilor din Ungaria este 
susținătoarea școlii. A fost o deci-
zie foarte bună a Primăriei noas-
tre, în urmă cu câțiva ani, când 
am hotărât predarea susținerii 
şcolii către Autoguvernarea pe 
Țară, care s-a dovedit a fi un bun 
susținător al instituției. Se poate 
vedea că de atunci au avut loc cu 
regularitate lucrări de dezvoltare 
a infrastructurii școlii, astfel încât 
elevii care vin aici din Giula, din 
apropierea Giulei și din zona de 
atracție turistică a orașului, pot 

învăța în condiții mult mai bune.”
La sfârşitului evenimentului 

cei prezenţi au fost invitaţi la 
o degustare de cozonac, vin 

şi fructe, puse la dispoziţie de 
Autoguvernarea de Naţionalitate 
Română a Oraşului Giula. 

BPEOR
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Festival de 
colinde la 
Micherechi

S â m b ăt ă ,  2 3  d e ce m b r i e 
2017, pe scena Casei de Cultură 
„Gheorghe Dulău” din Miche-
rechi, s-a desfășurat cea de a X-a 
ediție a Festivalului de colinde 
din această localitate.

La eveniment au luat parte 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, părintele 
protosinghel Visarion Tuderici, 
secretarul eparhial și profesor 
de Religie la Școala Generală din 
Micherechi, părintele Ioan Bun, 
parohul Micherechiului, arhidi-
aconul Emanuel Văduva, de la 
Catedrala Episcopală din Giula, 
Marius Lazurca, ambasadorul 
României la Budapesta, Tiberiu 
Juhász, președintele Autoguver-
nării pe Țară a Românilor din 
Ungaria, Gheorghe Kozma, Șeful 
Oficiului AȚRU, Berthold Netea, 
viceprimarul Micherechiului, 
Ana Ruja, directorul Școlii Ge-
nerale Românești din Miche-
rechi, Tünde Nyári, directorul 
Grădiniței, Ioan Táth, președin-
tele Autoguvernării Românești 
din Șărcad și mulţi alţii.

Festivalul, devenit deja o 
tradiție și ajuns la o ediție ani-
versară, cea de a X-a, aduce pe 
scenă corurile Parohiei Orto-
doxe Românești și ale celorlalte 
confesiuni creștine din loca-
litate, formate din credincioși 
de diferite vârste și mulți co-
pii, care vor să împodobeas-
că pr in col inde româneșt i 

a ce a s t ă  m a re  S ă r b ăto a re .
În deschiderea festivalului, au 

luat cuvântul domnul viceprimar 
Berthold Netea, care i-a salutat 
pe toți oaspeții, ce au umplut 
din nou sala Casei de Cultură din 
Micherechi și a evidențiat mesa-
jul creștin al acestei manifestări, 
iar Preasfințitul Părinte Siluan a 
subliniat faptul că întotdeauna 
românii au întâmpinat cu multă 
bucurie și prin colinde Nașterea 
Domnului, așa încât am putea 
spune că această tradiție este 
specifică Poporului Român mai 
mult decât la oricare alt popor 
de pe continentul european, sau 
din altă parte, iar dacă Nașterea 
Domnului este atât de îndrăgită 
și de românii de azi, ea totuși nu 
trebuie să rămână un simplu eve-
niment familial, ci este necesar să 
se acorde un loc special, în fami-
liile și sufletele noastre, pentru 
Cel Născut odinioară în Cetatea 
Betleemului, Care ne însoțește în 
fiecare zi a vieții noastre, S-a jert-
fit pentru noi, pe Crucea Golgotei 
și a biruit și moartea prin Sfânta 
Sa Înviere, ni se dăruiește în mod 
și mai deplin, prin Sfintele Taine, 
la fiecare Sfântă Liturghie dumi-
nicală și ne pregătește, prin îm-
plinirea poruncilor Sale, pentru 
dobândirea vieții celei veșnice, 
întru Împărăția Sa, care devine 
țintă a vieții creștine.

Grupul coral al Parohiei Orto-
doxe din Micherechi a încântat 
apoi sufletele participanților prin 

colinde noi, prin cântare și un 
ales grai românesc și bisericesc, 
care a subliniat atât evenimentul 
central al Nașterii Domnului, 
cât și felul în care omul trebuie 
să o întâmpine și să se raporteze 
ulterior la semenii săi, prin virtuți 
creștine și fapte bune. Din cor 
au făcut parte pr. Ioan Bun și pr. 
Visarion Tuderici, dar și Grigore 
Poiendan, profesor de muzică la 
Școala Generală din Micherechi 
și soția sa, Ildikó Poiendan, de 
asemenea specialistă în muzică, 
care au acompaniat pe ceilalți 
membri ai corului prin vioară și 
alte instrumente muzicale. Cu 
toții s-au pregătit cu seriozitate, 
în timpul Postului Crăciunului, 
iar rezultatele muncii lor s-au 
văzut acum cu prisosință și au 
fost apreciate de cei prezenți.

Au urmat, rând pe rând, gru-
purile corale ale celorlalte trei 
confesiuni din localitate, formate, 
de asemenea, din numeroși co-
pii, tineri și credincioși, care au 
transmis mesajul lor cu prilejul 
Nașterii Domnului și au fost 
aplaudați de public.

Partea finală a acestei mani-
festări a constituit-o concertul 
de colinde al renumitului cor 
„Pro Musica” din Giula, care 
a fost introdus, de asemenea, 
de Preasfințitul Părinte Siluan. 
Ierarhul a subliniat valoarea și 
semnificațiile deosebite ale aces-
tui cor, care a fost înființat în anul 
1991 de maestrul și profesorul 
Gheorghe Flueraș din Arad, este 
condus, începând din 2011, de 
un vrednic ucenic al acestuia, și 
anume Adrian Bughi, profesor 
la Seminarul Teologic din Arad 
și dirijor al altor coruri din Ro-
mânia, a participat la numeroase 
concerte și festivaluri corale, în 
Giula, în diferite orașe și localități 
din România și Ungaria, dar și din 
Grecia și a fost distins în 2016, 
pentru activitatea sa, la aniver-
sarea a 25 de ani de la înființare, 
cu Ordinul „Sanctus Stephanus 
Magnus”, din partea Preafericitu-
lui Părinte Patriarh Daniel.

Corul „Pro Musica” a oferit 
un minunat și solid concert de 
colinde tradiționale românești, 
fiind foarte apreciat de publicul 
spectator, iar unele dintre colinde 
au fost interpretate împreună cu 
cei din sală. La final, au cântat 
cu toții și tradiționalul „La mulți 
ani!”.

De curând, munca asiduă, de 
mai bine de un sfert de veac, a 
Corului „Pro Musica” din Giula, a 
fost concretizată prin înregistra-
rea a 2 cd-uri, cu muzică corală 
și colinde românești.

Festivalul de colinde de la 
Micherechi a adus iarăși cinsti-
re Nașterii Domnului și mul-
tă bucurie în sufletele tuturor 
participanților și s-a încheiat cu 

o agapă frățească pentru invitați 
și cu tradiționalul cozonac ro-
mânesc, oferit la toți, la ieșirea 
din sală.

BPEORU
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Ziua Culturală a 
Românilor din 
Bătania

La sfârşitul fiecărui an, în 
luna decembrie, Autoguverna-
rea de Naţionalitate Română 
din Bătania organizează un eve-
niment dedicat culturii române.

Este o sărbătoare a unităţii şi 
bucuriei, o sărbătoare în care 
bucuria Naşterii Pruncului Ii-
sus Hristos, aduce în sufletele 
noastre căldura praznicelor 
împărăteşti.

Evenimentul a fost deschis de 
preşedintele Gheorghe Mihucz, 
exprimând în cuvinte potrivite 
importanţa momentului, evi-
denţiind frumuseţea sărbăto-
rilor creştine în viaţa noastră a 

tuturor şi în special a copiilor, 
care aflaţi sub magia lor, aşteap-
tă bucuroşi daruri de la Moş 
Crăciun. Şi-a manifestat bucu-
ria de a fi gazda acestui eveni-
ment la care au răspuns mulţi 
bătănieni şi la care oaspeţi de 
onoare au fost: Traian Cresta, 
reprezentantul românilor în 
Parlamentul de la Budapesta; 
Tiberiu Juhász, preşedintele 
AŢRU, Borsodi János, vicepri-
marul oraşului, Gavril Vitaliş, 
preşedintele Autoguvernării 
de Naţionalitate Română din 
Mezőkovácsháza, Angyelkó 
Tompán şi soţia, reprezentanţi din partea Asociaţiei Culturale 

a Românilor din Bătania.
În memoria Regelui Mihai 

s-a ţinut un moment de recu-
legere, iar elevii Roland Risztin 
şi Sarca Luminița Viviana au 
prezentat viaţa regelui.

Programul cultural a fost 
pregătit cu multă pricepere de 
către preşcolarii, elevii şi ca-
drele didactice de la Grădiniţa 
şi Şcoala Generală Românească 
„Lucian Magdu”, prezentând 
cântece, colinde şi o scenetă 
de Crăciun.

Pentru început au urcat pe 
scenă preşcolarii conduşi de 
educatoarele Adelina Sturza 
Olteanu şi dr. Mihaela Birescu, 
prezentând două momente ar-
tistice care au adus zâmbete şi 
apeleze din partea spectatorilor.

Corul şcolii dirijat de profe-
soara Andrea Szenes şi presta-
ţiile solo ale elevilor coordonaţi 
de Elisabeta Lingurar au adus 
pe scenă atmosfera sărbătorilor, 
interpretând melodii precum 
„Crăciun fericit”, Anul nou cu 
bucurie” sau „Vreau o minune”.

Trupa de teatru a şcolii sub 
îndrumarea profesoarei Anca 
Stan a pus în scenă câteva din-
tre frumoasele obiceiuri de Cră-
ciun ale românilor din Bătania.

Preotul paroh Marius Vi-
ghican a urcat pe scenă pentru 
a colinda tot poporul adunat. 
Şi-a exprimat bucuria de a se 
afla în mijlocul românilor chiar 
la începutul păstoririi sale ca 
preot în Bătania, venind pen-
tru a colinda şi a aduce vestea 
cea bună a Naşterii Domnului, 
urând tuturor Praznic binecu-
vântat, sărbători fericite, multe, 
multe bucurii şi multă, multă 
sănătate.

În încheiere, preşedintele 
Gheorghe Mihucz a mulţumit 
tuturor pentru efortul depus 
în realizarea acestui eveniment, 
urând sărbători fericite şi Un 
An Nou binecuvântate.

Autoguvernarea de Naţio-
nalitate Română din Bătania 
a pregătit pentru tinerii artişti 
pachete cu dulciuri, invitând 
la o degustare de colac şi ceai.

Delia



DIVERSE14 Cronica l vineri, 5, 12 ianuarie 2018

În a doua zi a noului an, la 
Apateu, credincioşii ortodocși 
aşteaptă preotul pentru a le 
sfinţi locuinţele şi gospodăria.

Preotul, dr. Origen Sabău, 
împreună cu tinerii Darius 
Sabău şi Bereczki Ádám, cân-
tăreţul Ioan Blaga şi epitropul 
Szakadáti Tibor, după o scurtă 
rugăciune au pornit la drum, 
colindând satul în lung şi-n 
lat, trecând pe la fiecare casă. 
Cu clinchetul de clopoţel îşi 
anunţau sosirea, iar credin-
cioşii îi aşteptau cu porţile şi 
uşile caselor larg deschise şi 
cu lumânări aprinse în mâini. 
Preotul a stropit cu apă sfinţită 
încăperile, membrii familiei şi 

Sub genericul „În așteptarea 
sărb ător i lor  de  i ar nă”,  l a 
Százhalombatta, Autoguver-
narea de Naționalitate Română 
a organizat tradiționalul bal al 
românilor. Evenimentul ajuns 
la a treia ediție s-a organizat 
la începutul lunii decembrie, 
la restaurantul „Klub Sirály” 
şi a fost sprijinit de Ministerul 
Resurselor Umane şi autogu-
vernare.

Balul a reunit mulţi români 
din localitate şi împrejurimi, 

Cu Iordanul 

În așteptarea 
sărbătorilor de 
iarnă 

vietăţile din gospodărie în timp 
ce însoţitorii cântau „În Iordan 
botezându-te Tu, Doamne, în-
chinarea Treimii s-a arătat;. că 
glasul Părintelui a mărturisit 
Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-
Te; şi Duhul în chip de porumb 
a adeverit întărirea Cuvântului. 
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase 
Dumnezeule, şi lumea ai lumi-
nat, slavă Ţie!”

Epitropul a împărţit calen-
dare  fiecăruia.  Au fost omeniţi 
pentru osteneală cu prăjituri şi 
răcoritoare. Preotul s-a inte-
resat de soarta fiecărei familii, 
făcând cunoscute evenimentele 
mai importante de peste an.

J. Vmirjáncki

ca oaspeți de seamă avându-i 
pe Klimsa Arthur, consilier 
al oraşului, Gheorghe Jancsin, 
președintele Autoguvernării 
de Naționalitate Română din 
cartierul IV – Újpest Buda-
pesta, dr. Kovács Emilia, șeful 
biroului reprezentantului gre-
cilor în Parlamentul Ungariei 
precum şi președintele Auto-
guvernării de Naționalitate 
Română din Csepel. Oaspeți au 
fost şi persoane din Oradea şi 
Moldova precum şi membri ai 

Autoguvernării Sârbe din oraș.
Cuvântul festiv a fost ros-

tit  de președinta Cristina 
Zimmermann, ca a subliniat 
însemnătatea evenimentului. 
A urmat un program cultural 
susținut de membrii Echipei 
de Păstrarea Tradițiilor a Ro-
mânilor din Ungaria, condusă 
de Ioan Nedró şi susținută de 
Centrul de Documentare şi 
Informare al AŢRU.

A colindat şi interpreta de 
muzică populară Viorica Sal-
ca, iar Moșul a trecut pe la 
copiii cuminți aducându-le 
daruri. Atmosfera balului a fost 
întreținută de cântărețul Tony 
Constantin.

La miezul nopții s-au tras şi 
biletele câștigătoare ale tom-
bolei, cu premii substanțiale.

Petrecăreții au pornit spre 

casele lor dimineața în zori, la 
cântatul cocoșului, satisfăcuți 
de o petrecere pe măsură. 

Delia

Naţionalităţile conlocuitoare ale Ungariei, care fac parte din comunitatea politică maghiară şi 
reprezintă parte integrantă a statului maghiar, au răspuns invitaţiei la dineu a preşedintelui maghiar 
Áder János, luni, 11 decembrie.

Comunitatea românească din Ungaria a fost reprezentată de domnul Traian Cresta, reprezen-
tantul comunităţii în Parlamentul de la Budapesta şi Tiberiu Juhász, preşedintele Autoguvernării 
pe Ţară a Românilor din Ungaria, exprimându-şi şi pe această cale recunoştinţa pentru atenţia şi 
susţinerea acordată.

Întâlnire la sfârșit de an Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Chitighaz
organizează

BALUL TRADIŢIONAL ROMÂNESC CU MERINDE
care va avea loc la data de 27 ianuarie 2018, ora 18,

la Casa de Cultură şi Biblioteca  „Táncsics Mihály” din Chitighaz 
Biletele se pot procura de la Hajnalka Avramucz Gyebnárné

Tel.: 06-30/677-8248
Preţul biletului de intrare: 1500 Ft

Muzica va fi asigurată de orchestra condusă de Ioan László

Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Săcal
organizează

O SERATĂ CULTURALĂ
Evenimentul  va avea loc în data de 27 ianuarie a.c., ora 18,

la Casa de Cultură din localitate
Programul va fi susţinut de Ansamblul Doina Bihorului

Biletele se pot procura la intrare.
Preţul biletului: 1000 Ft

dans v muzică v tombolă

dans v muzică v tombolă

fo
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În judeţul Dolj, sunt culele Izvoranu-Geblescu, Cernăteştilor şi Poenaru. În 
Gorj sunt culele Cioabă-Chintescu, Crăsnaru, Cornoiu. În Mehedinţi, culele 
Tudor Vladimirescu, Nistor şi Cuţui. Culele Galiţa şi Călăţeanu sunt în judeţul 
Olt, iar culele Zătreanu, Bujorenilor, Ansamblul Culei Greceanu, precum şi 
Casele de tip culă din comuna Măciuca sunt în judeţul Vâlcea.

Istoricii şi reprezentanţii arhitecţilor din zonă spun că este nevoie urgent ca 
aceste monumente să fie repuse în valoare, prin intervenţii profesioniste în 
reabilitare, iar apoi să fie incluse într-un circuit turistic educaţional naţional 
şi chiar internaţional. În acest sens, în ceea ce priveşte culele din judeţul Dolj, 
au fost iniţiate demersuri pentru obţinerea de fonduri europene în vederea 
reabilitării a două astfel de monumente, respectiv Cula Cernăteştilor şi Cula 
Izvoranu-Geblescu.

Vechile conace boiereşti din Oltenia, ce au servit drept fortăreţe în faţa 
invaziilor turce, sunt degradate şi necesită reabilitare urgentă, altfel clădirile 
ridicate între secolele XVII – XIX sunt în pericol de dispariţie. În regiunea Oltenia 
se găsesc cele mai multe monumente istorice tip culă, dar ele sunt într-o stare 
de degradare puternică.

Numite cule, aceste construcţii semifortificate, specifice secolelor XVII şi 
XIX, sunt răspândite în întregul spaţiu balcanic, cu precădere în Serbia şi în 
Albania, dar şi în partea de Sud-Vest a României. Termenul provine din limba 
turcă – „kule”, tradus în limba română înseamnă turn.

Conacele boierești 
din Oltenia, 
nevoie urgentă de 
reabilitare

Principalele lucrări incluse în proiect vizează consolidarea clădirii, într-o 
variantă care să păstreze autenticitatea construcţiei, restaurarea elementelor 
din lemn, metal şi zidărie, reconstituirea cât mai fidelă a celor care nu mai pot 
fi restaurate, precum şi executarea finisajelor interioare şi exterioare, păstrân-
du-se într-o măsură cât mai mare materialele originale. De asemenea, vor fi 
instalate sisteme de detecţie a incendiilor şi antiefracţie.

Mai mult, Cula Izvoranu-Geblescu, monument istoric de categoria A din 
comuna Brabova, judeţul Dolj, va fi reabilitată cu fonduri europene, în cadrul 
unui proiect în valoare totală de peste 500.000 euro, contractul de finanţare 
fiind semnat în august 2017, de reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj.
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15 ani de 
existenţă

Asociația Româno-Maghiară din Chitighaz a îm-
plinit anul trecut 15 ani de existență! Pentru a marca 
evenimentul, asociația a accesat un proiect la Fon-
dul de Subvenții din cadrul Ministerului Resurselor 
Umane, pe care l-a şi câștigat cu nr. NEMZ-CISZ-
EPER-17-0129, iar prin implementarea lui a reușit să 
organizeze multe manifestări prin care s-a sudat ca şi 
comunitate, a legat prietenii, a cunoscut locuri şi oa-
meni minunați în excursiile întreprinse în România.

Numărul membrilor asociației este în creștere, 
fapt care bucură conducerea acesteia.

Asociația Româno-Maghiară din Chitighaz este o 
asociație civilă care dorește să promoveze legăturile 
de prietenie dintre români şi maghiari, să promoveze 
limba, cultura, tradițiile şi obiceiurile celor două etnii.


