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Editorial
Colectivul redacţional

Pentru 
zâmbetul tău 
de femeie

P rimăvara! Un ano-
timp al renaşterii, al 
speranţei, al încre-
derii. Nu degeaba, 

principalele simboluri ale pri-
măverii se rotesc în jurul unor 
simboluri: gingăşia, frumuseţea, 
revenirea la viaţă. Natura, ca 
esenţă a vieţii, renaşte odată 
cu primăvara. Viaţa, practic, îşi 
începe un nou ciclu. Apar florile, 
mai întâi ghioceii şi brânduşele, 
apoi trandafirii sau lalelele. Po-
mii încep să înverzească şi ei, 
iarba îşi caută drumul său spre 
lumină, griul se transformă întâi 
într-un verde crud, apoi într-o 
paletă multicoloră. Un curcubeu 
rătăcit după o ploaie scurtă şi 
intensă îşi arată şi el paleta de 
culori, îndepărtând monotonia 
albului zăpezii sau al cenuşiului 
hibernal. Păsările călătoare, 
eternele simboluri ale reîncepe-
rii unui nou ciclu de viaţă, apar 
şi ele, scuturând parcă iarna de 
tot şi depozitând-o în amintiri, 
până la următoarea brumă şi, 
apoi, ninsoare. 

Între atâtea simboluri ale 
primăverii, ale vieţii însăşi, nu 
poate lipsi femeia. Un simbol 
aparte, cu nuanţe particulare, 
subiective, ale fiecăruia dintre 
noi, dar totuşi cu aceeaşi aură 
generală de vestitor al primă-
verii. Peste tot, în viaţa de zi 
cu zi, prin expresia feţei, prin 
coloratura hainelor, prin zâm-
bet şi naturaleţe, femeia devine 
un simbol absolut al primăverii, 
îngemănând gingăşia şi parfu-
mul florilor, veselia şi inocenţa 
colţului de iarbă, paleta de cu-
lori a curcubeului şi statornicia 
reîntoarcerii păsărilor călătoare. 

Parcă nici un anotimp nu se 
potriveşte mai mult cu femeia, 
şi deloc întâmplător alt simbol 
al primăverii, MĂRŢIŞORUL, 
se confundă, se întrepătrunde 
şi se asimilează cu femeia. 1 şi 8 
martie sunt sărbători dedicate 
femeilor, sărbători de primăva-
ră, de voioşie şi speranţă. 

Cele două elemente, feme-
ia şi primăvara, primăvara şi 
femeia, sunt inseparabile şi în 
permanenţă asociate. Când vine 
primăvara, acest anotimp este în 
permanenţă completat şi definit 
cu un zâmbet de femeie!

8 Aprilie 2018 – Alegeri Parlamentare
Românii au dreptul să-şi aleagă un reprezentant 

în Parlamentul de la Budapesta

Susţineţi lista Autoguvernării pe Ţară 
a Românilor din Ungaria  

Pentru a cunoaşte membrii listei şi programul lor de activitate 
vă invităm să participați la forumurile care se vor organiza cu această ocazie:

– Marţi, 20 martie, sala de festivități a Restaurantului Sarokház 
din Bătania, de la ora 16.

În Duminica Sfintei Cruci (11 martie), a Treia din 
Postul Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala 
Episcopală din Giula, unde a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească, împreună cu slujitorii Sfintei 
Catedrale. La slujbă, alături de credincioșii români 
din Giula, au luat parte și numeroși credincioși din 
România, în special din județul Arad, de la Parohia 
Scânteia, dar și de la Lipova, sau din alte părți.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a tâlcu-
it semnificația pericopei evanghelice duminicale 
și a purtării Sfintei Cruci de către fiecare din-
tre noi, după modelul și împreună cu Domnul 
și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care ne este 
Învățător și Însoțitor pe calea către dobândirea 
vieții celei veșnice, și i-a împărtășit cu Sfintele 

Sfânta Liturghie şi Maslu la Catedrala 
din Giula, în Duminica Sfintei Cruci

Taine pe copii și pe cei care s-au pregătit pentru 
aceasta. La sfârșitul slujbei, Ierarhul i-a miru-
it pe credincioși, care au primit și anafură, iar 
tuturor credincioaselor le-a fost oferită câte o 
floare, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii și 
în semn de prețuire pentru activitatea desfășu-
rată în sprijinul familiei, al Bisericii și Neamului 
și al societății în mijlocul cărora trăiesc.

În aceeași zi, după-amiază, Ierarhul îm-
preună cu ceilalți preoți din Giula și de la 
parohiile din împrejurimi, au săvârșit, tot 
în Catedrală și Taina Sfântului Maslu, la 
care au luat parte mulți credincioși.

Astfel, Sărbătoarea Sfintei Cruci a fost un prilej 
de bucurie duhovnicească și întărire sufletească 
pentru toți cei care s-au aflat împreună, în duh de 
rugăciune, în Catedrala Episcopală din Giula.
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Stimați Părinți,
Vă anunțăm că la școala noastră generală 

organizăm în data de 22 martie 2018, 
între orele 8.00 – 12.00,

ZIUA PORȚILOR DESCHISE
În această zi de joi așteptăm cu mult drag 

toți copilașii și părinții interesați.

Conducerea Liceului și Școlii Generale Românești 
N. Bălcescu din Giula

Programul înscrierilor în anul 
şcolar 2018/2019, în instituţiile 
de învăţământ preşcolare 
patronate de Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria

v Şcoala Generală şi Grădiniţa 
Bilingvă de Naţionalitate din Bihor, 
unităţile din Săcal, Bedeu şi Körös-
nagyharsány – 30 aprilie, vineri, 
între orele 8.00 – 16.00 şi luni, 23 
aprilie, între orele 8.00 – 16.00; 

v Şcoala Generală şi Grădiniţa 
de Naţionalitate Română din Chitighaz – în perioada 23–27 aprilie, 
de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00; 

v Şcoala Generală şi Grădiniţa Românească „Lucian Magdu” – în 
zilele de 9 şi 10 mai între orele 8.00 – 17.00;

v Grădiniţa din Oraşul Românesc, Giula – 20 aprilie, vineri şi 23 
aprilie, luni, între orele 8.00 – 17.00

Înscrierea în anul şcolar 2018/2019 se va efectua în urmă-
toarele perioade, după cum urmează: 

Moștenit din cultura dacilor 
şi romanilor, mărțișorul repre-
zintă un simbol al primăverii, 
iubirii şi purității. Prin tra-
diţie mărțișorul este un dar 
purtător al tuturor cuvintelor 
nerostite, dar trăite de către 
cel care-l oferă către cel care-l 
primeşte. Unul dintre cele mai 
vechi obiceiuri românești este 
şi cel al mărțișorului. Practica 
lui se întâlnește doar în spa-
țiul românesc şi la popoarele 
din sudul Dunării care l-au 
preluat. 

La data de 6 martie, Con-

Sărbătoarea 
mărţişorului şi a 
venirii primăverii, 
la Seghedin

sulatul General al României 
la Seghedin în parteneriat cu 
Filiala Seghedin a Institutului 
Cultural Român Budapesta 
au sărbătorit sosirea primă-
verii prin organizarea unui 
concert susținut de formația 
Duo Vivo (Radu Ţaga – fagot, 
Marco Ristić – acordeon) şi a 
unui atelier de confecționare 
a mărțișoarelor precedat de 
o prelegere despre tradiția, 
geneza, obiceiurile şi legendele 
legate de Mărțișor susținută 
de artista plastică Adela Kiss. 

Evenimentul s-a bucurat de 

prezența unui număr însemnat 
de participanţi, printre aceștia 
numărându-se reprezentanţi ai 
mediului academic din Seghe-
din şi Arad, ai autoguvernă-
rilor românești din Seghedin 
şi Macău, ai mass-media din 
România şi Ungaria, studenţi 
şi cercetători români şi străini, 
precum şi membri ai comuni-
tății românești din regiune. 

Repertoriul formației Duo 
Vivo a cuprins următoarele 
piese: Fantasia No. 6 – GF 
Telemann, Rondo ala Turca 
– WA Mozart, Andante On-
gasere – CM von Weber, Ta-
rantella – L. Milde şi Rapsodia 
Dobrogeană – P. Jelescu, pre-
stația celor doi tineri muzicieni 
fiind foarte apreciată de către 
publicul prezent în sala filialei 
ICR din Seghedin. Momentul 
a constituit un bun prilej de a 
promova obiceiurile românești 
publicului maghiar şi interna-
ţional.                                    BPCGRS

Şcoala Generală Română „Lucian Magdu” 
din Bătania organizează vineri, 23 martie, cu 
începere de la ora 10, în aula şcolii, Concursul 
Naţional de interpretare vocală „Vocea de Aur”.

Evenimentul a ajun la a IV-a ediţie şi va fi 
sponsorizat de Fondul de Subvenţii din cadrul 
Ministerului Resurselor Umane, Autoguver-
narea de Naţionalitate Română din Bătania, 
Fundaţia Lucian Magdu şi Asociaţia Fami-
lia, Şanse Egale şi Voluntariat din Judeţului 
Bichiş.

Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) 
este sărbătorită anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât 
realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, 
cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în 
multe părți ale lumii. 

La Pocei, vi-
neri, 9 martie, 
au fost sărbă-
torite doam-
nele cu ocazia 
ac e s t e i  z i le . 
Evenimentul a 
început la ora 
18, cu salutul 

De Ziua Femeii primarului Kecskés Gyula. La-
katos Roland a recitat versuri 
despre doamne. Preșcolarii de 
la Grădinița Mesevár au dansat 
încântând publicul. Corul școlii 
a redat câteva melodii şi ver-
suri, îndrumați şi acompaniați 
de doamna profesoară Adina 
Györki. Punctul culminant al 
serii a fost prezenţa artiștilor 
consacrați care au venit să în-
călzească atmosfera de sărbă-
toare. În încheiere bărbații au 
oferit femeilor câte o lalea, cei 
prezenți întreținându-se într-o 
atmosferă deosebită.

Nagyné Kelemen Mónika
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Din patru în patru ani, mer-
gem la vot pentru a ne alege 
reprezentanţii în Parlament. 
Anul acesta data alegerilor va 
fi 8 aprilie. Acum patru ani, 
modificarea Legii Electorale 
şi cea pentru Naționalități a 
dat undă verde etniilor din 
Ungaria să-şi aleagă un repre-
zentant în Parlament. Anul 
aceasta, campania a debutat 
în data de 17 februarie. Astfel, 
comunitatea românească a 
putut lua la cunoştinţă de pro-
gramul electoral al candidaţi-
lor aflați pe lista de votare, joi, 
8 martie, la Giula, la Centrul 
Cultural Românesc. Campa-
nia şi-a continuat programul 
sâmbătă, 10 martie, la Pocei, 
programul electoral desfă-
şurându-se în cadrul Primăriei 
Locale. La data de 14 martie, 
reprezentanții comunității 
s-au deplasat în comuna Chi-
tighaz urmând ca la 20 martie 
campania să se continue la 
Bătania. La aceste programe, 
Traian Cresta, reprezentantul 
comunităţii româneşti în Par-
lament, primul pe listă şi can-
didat cu şanse depline pentru 
scrutinul viitor, a punctat cele 
mai importante realizări de 
până acum, asigurând comu-

Pledăm pentru 
continuitate!

nitatea de susţinere şi pe viitor. 
Noi, toate cele 13 naţio-

nalităţi conlocuitoare, avem 
din nou posibilitatea de a fi 
reprezentați în Parlamentul 
de la Budapesta, alegeri care 
reprezintă o continuitate în 
vederea edificării unei socie-
tăţi bune şi drepte. Conform 
deciziei aduse de comunitatea 
noastră, această funcţie în 
ultimii patru ani a fost ocupa-
tă de domnul Traian Cresta. 
Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, orga-
nizaţie cu drept de participare 
la scrutin, porneşte la alegerile 
parlamentare din anul 2018. 
S-a adus această decizie for-
mându-se o listă care cuprinde 
şapte persoane, oferind astfel 
comunităţii româneşti din Un-
garia posibilitatea de a-l vota 
din nou pe domnul Traian 
Cresta. Dumnealui, împreună 
cu Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria au avut 
o activitate fructuoasă, de va-
loare, demnă de continuitate. 

De numele Traian Cresta, 
se leagă realizări serioase, 
substanţiale, care pun în va-
loare patrimoniul cultural 
românesc. A susţinut şi susţine 
proiectele instituţiilor româ-

neşti în domeniul educaţional, 
cultural, şi social. Traian Cres-
ta este persoana care cunoaşte 
cel mai bine situația românilor 
din Ungaria! Bilanţul prezen-
tat public de Traian Cresta, 
demonstrează o implicare 
totală în problemele legate de 
comunitatea românească din 
Ungaria, motiv pentru care se 
bucură de susținerea şi încre-
derea Autoguvernării pe Ţară 
a Românilor din Ungaria dar 
şi a întregii comunități. 

Subscriem şi noi încrederii 
de care se bucură domnul Tra-
ian Cresta în toate forurile ro-
mâneşti din Ungaria şi credem 
că alegerea sa ca reprezentant 
al comunităţii româneşti în 
Parlamentul de la Budapesta 
este necesară având în vedere 
că la Budapesta poate facilita 
comunicarea dintre guvernul 
maghiar şi beneficiarii actului  
decizional. Este cunoscut şi 
apreciat atât în societatea ci-
vilă, în politică cât şi în cadrul 
bisericii. În ultimii ani s-au fă-
cut demersuri istorice pentru 
ca limba română, limbă ma-
ternă, cultura română, cultură 
primordială să nu fie austere, 
ci prolifice în şcoală, biserică şi 
familie, devenind atractive nu 
numai pentru etnia noastră ci 
şi pentru populația majoritară.

Desigur, o influenţă majoră 
a avut-o şi în situația econo-
mică şi politica de naţiona-
litate. Echipa cu care Traian 
Cresta porneşte la alegerile 
parlamentare din 8 aprilie este 
următoarea:  1. Traian Cresta, 
2. Tiberiu Juhász, 3. Szilágyi 
Lászlóné Elena, 4. Erica Maria 
Borbély, 5. dr. Maria Gurzău 
Czeglédi, 6. Bertold Netea şi 
7. Mariana Florica Negreu 
Vetró, cu toţii conducători de 
instituţii care se implică activ 
în viaţa comunităţii noastre şi 
care, caută mereu toate posibi-
litățile de a rezolva problemele 
cotidiene. 

Comunitatea românească 
din Ungaria are nevoie şi în 
continuare de un reprezentant 

în Parlament. Miza este imen-
să, deoarece viitorul nostru 
necesită o atenţie deosebită şi 
o muncă responsabilă. 

Toate localitățile, asociațiile, 
școlile – în care învaţă copiii 
noștri – bisericile, indiferent 
de confesiune – au nevoie şi 
pe viitor de un reprezentant în 
Parlamentul de la Budapesta. 

Pentru a participa la vot tre-
buie să întruneşti următoarele 
condiţii:

– să te înregistrezi în baza 

de date a Biroului Naţional 
Electoral până în data de 23 
martie, ora 16, personal sau 
prin poştă, la oficiile din te-
ritoriu sau online pe site-ul: 
www.valasztas.hu. Nu uitaţi să 
bifaţi la punctul II subpunctele 
A şi B din formularul de înre-
gistrare;

– alegătorii de naţionalita-
te care doresc să-ţi exercite 
dreptul la vot pentru listele 
naţionalităţii de care aparţin 
nu vor putea vota pentru listele 
de partid dar pot vota pentru 
deputații parlamentari care 
pornesc în anumite regiuni; 

– cei cu dizabilități sau care 
nu se pot deplasa la punctul de 
votare pot cere urnă volantă, 
până la data de 6 aprilie, ora 
16;

– cei care la data scrutinu-
lui nu se află în localitatea de 
domiciliu pot cere până la data 
de 6 aprilie, ora 16, transferul 
în localitatea în care doreşte 
să-şi exercite votul;

– cei care se af lă în afara 
graniţelor au dreptul de a 
participa la scrutin prezentân-
du-se la reprezentanțele diplo-
matice din ţara respectivă cu o 
prealabilă înregistrare până în 
data de 31 martie, ora 16.

Mai multe informaţii se pot 
obţine accesând site-ul: www.
valasztas.hu!

În numărul viitor vom re-
veni cu noi informaţii despre 
campania electorală şi candi-
daţii aflaţi pe listă!

Pocei

Traian Cresta

Pocei

Pocei Giula

Giula

Giula
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Duminică 25 februarie, Ti-
beriu Hotăran, cantorul de la 
Biserica Ortodoxă din cartie-
rul Oraşul Mic Românesc din 
Giula, a împlinit 80 de ani. Cu 
ocazia acestui eveniment deo-
sebit din viaţa sa, i-am solicitat 
un interviu pentru ziarul Cro-
nica la care a răspuns cu multă 
condescendenţă. 

Cunoşteam multe din eveni-
mentele pe care le-a trăit de-a 
lungul vieţii, dar ascultându-l 
acum, mi-am dat seama la ce 
momente extraordinare a parti-
cipat în viaţă cu voia Domnului 
şi care au fost implicaţiile sufle-
teşti asupra vieţii sale. 

Contactându-l telefonic şi 
solicitându-i acest interviu, 
m-a invitat bucuros în apar-
tamentul său aproape de gară, 
iar după ce m-am dezmorțit 
puţin pentru că era foarte frig 
afară, am început să discutăm 
despre problemele de fiecare zi, 
ca mai apoi să abordăm fondul 
problemelor. Cu toate că l-am 
cunoscut cu mult timp în urmă, 
eram interesat şi de anumite 
date precise despre dânsul şi 
familia sa.

– Pentru început, vă rugăm 
să ne relataţi câte ceva despre 
dumneavoastră şi familia în 
care v-aţi născut.

– Sunt născut în anul 1938, în 
Giula, Oraşul Mare Românesc, 

Cantorul Bisericii 
Sfânta Parascheva 
din Giula, Tiberiu 
Hotăran a împlinit 
80 de ani

pe strada Vár (Cetăţii), numărul 
15, fiind al treilea copil al pă-
rinţilor mei, Gheorghe Hotăran 
şi Ecaterina Ştir, mama mea. 
Fratele meu Gheorghe, s-a năs-
cut în anul 1928, iar sora mea 
Ecaterina, cea mai în vârstă s-a 
născut în anul 1921. Copilăria 
mi-am petrecut-o atât în oraşul 
Giula dar şi la tănear în hotarul 
Şercadului, unde locuiau mai 
mult părinţii mei. Erau agricul-
tori şi aveau o avere frumoasă, 
având în posesie 70 de holduri 
mici de pământ (aproximativ 
50 de hectare), 7 cai precum şi 
cele necesare cultivării pămân-
tului. Preocuparea principală a 
familiei noastre a fost cea de a 
investi la fiecare sfârşit de an tot 
în pământ. Sora mea cea mare 
ţinea gospodăria la Giula ocu-
pându-se de mine şi fratele meu 
când mergeam la şcoală. Ulte-
rior ea s-a căsătorit şi s-a mutat 
cu familia ei iar fratele meu 
Gheorghe, mai mare ca mine 
cu 10 ani a mers la Budapesta 
pentru a învăţa o meserie.

– Unde aţi urmat şcoala 
generală?

– Am făcut 8 clase la Giula, 
la şcoala românească, care era 
viz-a-viz de casa noastră, în clă-
direa existentă şi azi, la intrarea 
pe strada Eminescu. Clasele 
V–VIII le-am urmat la Şcoala 
Generală nr. 1, peste drum de 

Biserica Sfântul Nicolae. În 
cursul primar am avut-o ca 
învăţătoare pe doamna Maria 
Misarăş, soţia părintelui vicar 
Misarăş, decedat, precum şi pe 
domnul Teodor Oltean, decedat 
şi el. La gimnaziu însă, am avut 
profesor pe domnul Wild Fri-
gyes, un om de o aleasă cultură, 
vorbitor a 8 limbi străine. În va-
canţă ajutam părinţii la munca 
câmpului şi la creşterea anima-
lelor, vaci, porci, păsări de curte, 
necesare pentru hrana noastră 
şi a celor care ajutau părinţii la 
munca câmpului. Nu am avut 
o viaţă uşoară având în vedere 
că începuse Războiul al Doilea 
Mondial iar după terminarea lui 
s-a instaurat regimul comunist 
în Ungaria. Eu, în vârstă de 15 
ani, în perioada aceea foarte 
grea, am hotărât împreună cu 
părinţii să merg la Budapesta 
pentru continuarea studiilor. 
Aici, am locuit la fratele meu. 
Timp de 2 ani am frecventat 
şcoala de meserii, specialitatea 
strungar, după care am lucrat 
la un laborator de analize care 
avea sediul pe strada „Lilliom”.

– Care era situația dumnea-
voastră în timpul Revoluției 
din 23 octombrie 1956, din 
Ungaria?

– A fost o situaţie foarte com-
plicată în acea vreme. Aveam 18 
ani, un loc de muncă şi aşa pre-
cum am spus, locuiam la fratele 
meu. Despre acele momente din 
timpul revoluției nu-mi place să 
povestesc cu toate că am trăit în 
mijlocul evenimentelor întrucât 
în acea perioadă l-am pierdut 
pe fratele meu Gheorghe, care 
a fost împuşcat mortal, direct 
în inimă. Eu, împreună cu alți 
tineri revoluționari, urcați pe 
un tanc, ne îndreptam în mare 
viteză spre sediul radioului. Am 
aflat mai târziu cumplita veste 
după care am mers să-l caut, 
găsindu-l într-o pivniță din 
strada Baros unde erau multe 
cadavre aruncate unele peste 
altele. A fost împușcat dintr-o 
clădire de la etajul trei de cine-
va (mărturia unor vecini care, 
ulterior au emigrat în Canada). 
Avea numai 28 de ani.

– Unde aţi mai lucrat în 
acea perioadă?

– În anul 1956, lucram la 
întreprinderea de avioane „Pest 
Vidéki Gyár”, unde ne ocupam 
cu întreținerea şi repararea 
avioanelor. Aveam numai 18 
ani. Ca să-mi continui ideea, pe 
fratele meu l-am înmormântat 
ulterior la Cimitirul Kerepesi 
din Budapesta iar mai târziu 
l-am exhumat şi l-am adus la 
Giula unde l-am depus în Cimi-
tirul Ortodox din Oraşul Mare 
Românesc, alături de părinții 
noștri.

– Când aţi fost încorporat 
în armată?

– În anul 1958, pe când 
aveam 20 de ani, am primit 
citația pentru a mă prezenta 
la Comisariatul Militar. Aici, 
vreau să povestesc o întâmpla-
re de-a dreptul hazlie. Pentru 
că nu m-am prezentat la timp 
pentru încorporare (pur şi sim-
plu uitasem data când trebuia 

să fiu acolo), am fost ridicat de 
acasă la ora 4 dimineața şi dus 
într-un arest unde erau închiși 
borfași şi femei de stradă. Sigur 
că totul s-a lămurit în scurt 
timp, așa că am fost eliberat 
prezentându-mă ulterior la 
centrul de recrutare. Am făcut 
armata la Eger, un oraş foarte 
frumos iar aici datorită calită-
ților muzicale pe care le aveam 
am fost cooptat în corul armatei 
şi am locuit la „Centrul micilor 
artişti”. Armata a fost destul de 
uşoară iar după 2 ani, am fost 
lăsat la vatră, cum se spune. Am 
venit acasă la Giula după care 
m-am înscris la Şcoala Tehni-
că la Seghedin, frecventând-o 
timp de 4 ani. La scurt timp am 
cunoscut-o pe viitoarea soţie, 
Maria Reinhardt, învăţătoare 
la Şercad. Ne-am căsătorit în 
anul 1964. După căsătorie am 
lucrat la Giula, la Intreprinde-
rea de apă şi canalizare, timp 
de 4 ani. Soţia mea ulterior a 
fost chemată la Giula să lucreze 
într-un loc special cu copiii, mai 
precis la protecţia copiilor, unde 
mai târziu a devenit director, 
acest loc de muncă avându-l 
până la pensie. Am lucrat şi 
eu alături de soţia mea, aici, 
de unde ne-am pensionat. Din 
păcate nu după mult timp soţia 
a decedat, lăsând în inima mea 
o mare durere, pentru că am 
avut o căsnicie foarte frumoasă. 
Acum sunt pensionar de 20 de 
ani, iar la 80 de ani de viaţă mai 
am încă activitate. 

– De câți ani sunteți cantor 
la Biserica Sfânta Parascheva?

– După pensionare am fost 
pentru puţin timp cantor la 
Biserica Sfântul Nicolae dar din 
motive obiective am fost nevoit 
să renunț şi de aproape 19 ani, 
în fiecare duminică şi sărbă-
toare cânt la Sfânta Liturghie, 
la Biserica Sfânta Parascheva. 
Aici am găsit un mediu priel-
nic, ne înțelegem bine cu toți 
credincioșii, aici trăim într-un 
climat de apropiere unii cu alţii.

– Ce vă doriți în mod deose-
bit, acum la împlinirea acestei 
venerabile vârste? 

– Privind în urmă, la tot ceea 
ce s-a întâmplat în viaţa mea, 
pot spune că am avut parte de 
împliniri cât şi de decepții. Fi-
ecare om trăiește în viaţă ceea 
ce-i este „hărăzit” cu toate că în 
viaţă avem multe probleme, to-
tuşi retrospectiv, putem spune 
că timpul trece foarte repede. 
Acum, la 80 de ani, îmi doresc 
să fiu sănătos, să mai pot merge 
la biserică iar vara să mai pot 
lucra în grădina pe care o am şi 
care îmi ocupă în acest anotimp 
tot timpul de peste săptămână. 
Trăim în viaţă cât ne este dat 
de sus apoi plecăm din această 
lume lăsând loc altora. Asta 
este legea pământului. Nimeni 
nu poate să facă nimic să-și 
lungească viaţa pe pământ. Așa 
este drept şi cinstit. 

I-am mulţumit interlocuto-
rului nostru, dorindu-i multă 
sănătate, multe realizări şi „La 
Mulţi Ani!”

Petru Puşcaş

Sunt numeroase momente în viaţa noastră cea de toate 
zilele, când ne amintim evenimente importante, sărbăto-
rind cu bună cuviinţă oameni dar şi fapte şi întâmplări, ca 
unii care avem conştiinţă morală definitorie în devenirea 
noastră. 

La nivelul fiecărui individ, viaţa ca sumă a unor eveni-
mente petrecute se adaugă marelui plan existenţial din 
care facem şi noi parte.
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O nouă sală pentru activităţi 
şi una de sport se vor construi 
la Grădiniţa Românească din 
Giula. 

Din anul 2004 efectivul de 
preşcolari al Grădiniţei din 
Cartierul Românesc, Giula, este 
în creştere. Pentru asigurarea 
condiţiilor optime în vederea 
desfăşurării activităţii educaţi-
onale este necesară o investiţie 
substanţială. Aceasta se va pu-
tea realiza prin implementarea 
celor două proiecte câştigate la 
Ministerul Resurselor Umane 
şi TOP, în valoare de 50–50 de 
milioane de forinţi fiecare.

Prezent în teritoriu, şeful 
Departamentului pentru Dez-
voltare responsabil cu Na-
ţionalităţile, Sfera Civilă şi 
Cultele din cadrul Ministerului 
Resurselor Umane, Tircsi Ri-
chárd, a menţionat faptul că, 
această investiţie este necesară 
datorită creșterii numărului de 
preşcolari care sunt înscrişi la 
această unitate de învăţământ. 
Domnul Tircsi a subliniat faptul 
că în acest ciclu guvernamental, 
peste 350 de milioane de fo-
rinţi au fost alocate de EMMI, 
subvenţii, pentru investiţiile în 
învăţământul de naţionalitate. 
Domnia sa a afirmat faptul 
că, aceste instituţii aflate sub 
coordonarea propriilor naţio-

Investiţie de 100 de 
milioane de forinţi 
pentru Grădiniţa 
Românească din 
Giula

nalităţii, au un mare atuu, iar 
guvernul se bucură că Autogu-
vernarea pe Ţară a Românilor 
din Ungaria a devenit patronul 
grădiniţelor, şcolilor genera-
le şi liceului de naţionalitate 
română. Politica guvernului 
maghiar faţă de naţionalităţi 
este un exemplu pentru toate 
ţările europene.

Traian Cresta, reprezentan-
tul românilor în Parlamentul 
de la Budapesta, membru al 
delegaţiei de oficiali care a vi-
zitat grădiniţa românească, a 
făcut cunoscută suma care va 
fi acordată pentru realizarea 
dezvoltării acestei unităţi de 
învăţământ românesc, subli-
niind importanţa dezvoltării 
instituţiei de învăţământ, dat 
fiind faptul că aceasta asigură 
schimbul de mâine pentru 
şcoala românească din Giula, 
deci, este important ca grădini-
ţa să fie atractivă pentru copii 
şi părinţi. Efectivul de copii a 
crescut în această instituţie de 
la 70 la 116 preşcolari, iar la 
Şcoala Generală şi Liceul „N. 
Bălcescu” efectivul a crescut la 
peste 400 de elevi.

Dr. Kovács József, deputatul 
parlamentar al acestei regiuni, 
a spus că oraşul Giula este 
considerat capitala românilor 
din Ungaria, aici fiind şi sediul 

conducerii la nivel naţional a 
românilor. Oficialul a subliniat 
că mai multe grădiniţe din acest 
oraş balnear au fost reînnoite în 
ultimii ani, iar din acest an au 
început şi dezvoltările creşelor, 
adăugând că de la vârsta de trei 
ani este obligatorie educaţia 
preșcolară şi este important 
să se ofere copiilor condiţii 
adecvate.

Tiberiu Juhász, preşedintele 
AŢRU, a explicat că grădiniţa 
din Giula este în prezent foarte 
aglomerată, iar dezvoltarea este 
foarte necesară. „Ne bucură 
faptul că reprezentantul mi-
nisterului este prezent la faţa 
locului şi constată că subvenţia 
este acordată în loc bun.”

Ana Ciotea, conducătoarea 
Grădiniţei a mulţumit celor 
prezenţi pentru sprijinul acor-
dat, dezvoltarea fiind iminentă 
deoarece clădirea a fost iniţial 
construită ca şi locuinţă, după 
care adaptată cerinţelor actuale, 
iar în prezent se dovedeşte a fi 
neîncăpătoare pentru numărul 
mare de preşcolari dornici să 
o frecventeze. „Dorim ca pe 
lângă sala de sport să realizăm 
şi anexele necesare precum 
şi o nouă sală de activităţi. 
După programul întocmit de 
susţinător lucrările vor începe 
în luna iunie şi se vor termina 
în luna septembrie. Pe timp de 
vară vom funcţiona în sălile 
amenajate de la Căminul de 
elevi al Liceului »N. Bălcescu« 
din Giula”.

Instituţia a ajuns în actuala 
clădire din strada Galamb în 
1965. La Giula, de la sfârşitul 
anilor 1800, funcţionează edu-
caţia preşcolară a copiilor în 
limba română, iar în acel mo-
ment copiii erau familiarizaţi 
cu limba română într-un alt 
sistem. În 1991, în grădiniţă a 
fost creat un grup minoritar ro-
mânesc, iar din 2008, în fiecare 
grupă se predă bilingv.

În continuare oficialii au vizi-
tat grădiniţa luând la cunoştinţă 
de procesul educaţional care se 
desfăşoară aici. 

Tot în aceeaşi zi s-a desfăşu-
rat şi conferinţa internaţională 
„Valori şi perspective în învăţă-
mântul de naţionalitate româ-

nesc” la care au participat şi in-
vitaţi din Arad, România, unde 
s-a prezentat situaţia actuală şi 
perspectivele învăţământului 
românesc din Ungaria.

Este îmbucurător faptul că 
statul maghiar asigură sigu-
ranţă învăţământului de naţio-
nalitate, menţionând faptul că 

sporul la salariul pedagogilor  
atât  din învăţământul preşcolar 
cât şi gimanzial şi liceeal, este 
într-o continuă creştere.

Instituţiile preluate de AŢRU 
se dezvoltă de la an la an atât 
din punct de vedere al infras-
tructurii cât şi al pregătirii pro-
fesionale.                               Delia
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În fiecare an, luna Martie 
debutează cu un şir de sărbători 
care de care mai frumoase şi in-
teresante, atrăgându-ne atenția 
într-un mod cu totul şi cu totul 
special. Această lună a primit 
denumirea de la Zeul Marte, 
zeul războiului la romani, mar-
când începutul luptei ancestrale 
a luminii contra întunericului, 
lumină care aduce căldura pri-
măverii atât de dorită de toţi 
oamenii care aşteaptă noul ciclu 
al anului plin de speranţă şi cu 
sufletele pline de iubire.

Ne amintim în acest sens o 
mărturisire făcută de un școlar 
care recita cu patos, la o serbare, 
următoarele versuri: „Martie, 
Martie, Mărţişor,/Ai dat dru-
mul la izvor,/Risipind şi nori 
şi ceaţă,/Tu trezești din nou la 
viaţă./ Iarbă, gâze, flori, albine,/
Eu de-aceia ţin la tine”. 

În luna lui Martie toţi sunt 
într-o aşteptare febrilă, tânjind 

după zilele frumoase, în care pă-
mântul renaşte, ieșit din îngheţ 
şi încremenire, şi care trimite 
pe aripile unor adieri de vânt 
semnale că izbânda este neîndo-
ielnică. Vine, vine, Primăvara!

Oamenii se bucură şi săr-
bătoresc întâmpinând noul 
anotimp cu frenezie. Lăsând în 
urmă sărbătoarea Dragobete-
lui, sărbătoarea îndrăgostiților 
(24 februarie), ne bucurăm de 
Mărțișor, simbolul venirii pri-
măverii, după care omagiem 
cele mai dragi fiinţe, mama, 
soția, într-un cuvânt femeia, în 
8 martie (Ziua Internaţională a 
Femeii).

Sub egida „Mărțișor şi Ziua 
Femeii”, Autoguvernarea de 
Naționalitate Română a Ora-
șului Giula (condusă de Mihai 
Cserháti, preşedinte, dr. Florea 
Olteanu, vicepreşedinte, Delia 
Kovács, membru), în data de 2 
martie, în Sala Festivă a Centru-

lui Cultural Românesc, a ţinut 
să puncteze aceste sărbători.

 Doamnele şi domnișoarele, 
alături de domni, au asistat 
la un program literar-artistic 
prezentat de elevii liceului „N. 
Bălcescu” pregătiți de doamna 
profesoară Valeria Lengyel şi 
prof. Ioan Nedró, după ce pre-
şedintele, Mihai Cserháti, a 
rostit cuvântul de salut. După 
un spectacol antrenant, bărbații 
au oferit doamnelor şi dom-
nișoarelor, mărțișoare şi flori, 
urmând a se întreține în discuţii 
ziditoare de suflet pe fundalul 
muzical asigurat de soţii Szán-
tó. Cei prezenți s-au bucurat 
şi de gastronomia românească 
tradițională.

Evenimentul a fost susţinut 
de Fondul de Subvenţii al Mi-
nisterului Resurselor Umane de 
la Budapesta şi Autoguvernarea 
de Naționalitate Română a Ora-
șului Giula.

Au ţinut să onoreze eveni-
mentul Tiberiu Juhász, pre-
ședintele AŢRU, Gheorghe 
Kozma, şef de Oficiu AŢRU, 
dr. Maria Gurzău Czeglédi, 
director al liceului românesc, 
Gheorghe Marc, președintele 
Clubului Pensionarilor Români 
din Giula, pr. Teodor Marc, dr. 
Pacadzisz Oresztész, șeful Secți-
ei de Cultură şi Administrație al 
Consiliului Local Giula, Maria 
Csáki, șefa Firmei de Catering a 
Orașului Giula, Ana Ciotea, di-
rectoarea Grădiniţei Româneşti, 
Trandafir Florin Vasiloni, con-
sul general al României la Giula.

A fost o manifestare reușită 
care a bucurat în mod deosebit 
pe cei prezenți sosiți în număr 
mare.

Petru Puşcaş

Mărţişor şi Ziua 
Femeii, la Giula

Dora Misik Antonia Jivan Victoria Borszéki
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Un muzeu unic 
în România va fi 
modernizat cu 2,5 
milioane euro

Cu banii obținuți din fonduri europene vor fi realizate lucrări de restaurare şi reabilitare 
a clădirii şi curţii muzeului, va fi refăcut iluminatul arhitectural şi se vor face dotări pentru 
expunerea şi protejarea exponatelor.

Muzeul are peste 15.000 de exponate din lemn, majoritatea pieselor fiind din secolul 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, cel mai important exponat fiind un car din lemn 
folosit pentru transportul vinului, care are o vechime de peste 400 de ani. În curtea muzeului 
există şi două case tradiţionale datând din secolele XVII şi XVIII.

Muzeul „Arta Lemnului” din Câmpulung Moldovenesc a fost înființat în 1936 şi a fost ini-
ţial un muzeu de etnografie şi ştiinţe ale naturii. În anul 1967 a devenit muzeul lemnului, 
având 20 săli de expoziţii şi o secţie în aer liber. Până acum nu a mai beneficiat de niciun 
fel de investiţii sau reabilitări, deşi conţine exponate unice.

Autorităţile din judeţul Suceava au semnat un contract de finanţare în valoare de 2,5 
milioane de euro pentru modernizarea, reabilitarea şi dotarea Muzeului „Arta Lemnului” 
din Câmpulung Moldovenesc, muzeu unic în România ca tematică şi ca valoare a exponatelor 
existente.

Prezent la semnarea contractului, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe 
Flutur, a declarat că muzeul reprezintă un câştig pe harta obiectivelor turistice din Suceava 
şi Bucovina. „Muzeul este unic în ţară prin tematică şi exponate. După reabilitare, Muzeul 
Lemnului va putea deveni un muzeu – şcoală, într-un domeniu prioritar pentru judeţul 
nostru: silvicultura şi prelucrarea lemnului”, a spus Flutur.

Contractul pentru modernizarea, reabilitarea şi dotarea Muzeului „Arta Lemnului”, în 
valoare de 2,5 milioane de euro, a fost semnat, proiectul fiind câştigat de Primăria din 
Câmpulung Moldovenesc. Pentru reabilitarea muzeului construit în 1936, unic în România, 
autorităţile locale au reuşit să acceseze o finanţare de 2,5 milioane de euro prin Programul 
Operaţional Regional 2014–2020.
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8 APRILIE 2018 – ALEGERI PARLAMENTARE

Alegeţi un reprezentant 
al românilor în Parlament!

VOTAŢI LISTA AŢRU!

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

4. Erica Maria Borbély
5. Maria Gurzău Czeglédi

6. Bertold Netea
7. Mariana Florica Negreu Vetró

LISTA
AUTOGUVERNĂRII PE ŢARĂ A 

ROMÂNILOR DIN UNGARIA

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

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

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

Centrul de Documentare 
şi Informare al AŢRU

Editura de Presă şi Carte 
„Cronica” Nonprofit SRL

Casa Muzeu

Şcoli româneşti patronate de AŢRU

Chitighaz

Giula

Aletea Bătania

Săcal

Susţineţi candidaţii 
Autoguvernării pe Ţară 

a Românilor din Ungaria 
pentru Parlamentul Ungariei!

Instituţii subordonate AŢRU

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

la cel mai înalt nivel!

Giula


