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Editorial
Colectivul redacţional

Condiţia 
progresului

P entru orice națiune 
responsabilă, relația 
cu minoritățile  sale 
este prioritară, pentru 

că ele completează paleta cul-
turală, intelectuală, economică, 
socială a națiunii, reprezintă 
substanța creativă și inovativă 
din care se hrănește orice stat. 
Încurajarea exprimării mino-
rităților, integrarea lor într-o 
construcție națională unitară, 
conturează dimensiunea unui 
stat puternic. 

Iată de ce Legea naționali-
tăților, de la adoptarea căreia 
se sărbătoresc în aceste zile 
150 de ani, a deschis o foaie de 
parcurs onorabilă a Ungariei. 
Născută în perioada dualismului 
austro-ungar, aceasta a stipulat 
contextul raportării statului la 
minoritățile sale, într-o Europă 
care la vremea respectivă era 
foarte departe de a fi Europa 
națiunilor. Ideea de națiune, 
însăși, este încă foarte fragedă, 
enunțată abia în 1789 în De-
clarația Drepturilor Omului 
și Cetățeanului, din Revoluția 
Franceză de la 1789. Revolu-
ția europeană din 1848–1849 
extinde această idee la scară 
continentală, iar rolul Ungariei 
în revoluție a fost determinant 
pentru cristalizarea aspirațiilor 
naționale ale diverselor popoare 
din imperiu.

Astăzi, 13 naționalități sunt 
recunoscute oficial de statul 
maghiar. Asta înseamnă că sta-
tul sprijină financiar și logistic 
funcționarea instituțiilor lor re-
prezentative, că pot participa la 
alegeri și că – în situația în care 
nu obțin pragul electoral stipu-
lat prin lege – sunt reprezentate 
de parlamentari cu calitatea de 
observatori în Parlamentul de la 
Budapesta, fiind astfel conectați 
permanent la actul decizional. 

Sigur, astăzi ne putem întreba 
dacă reglementările cu privire 
la statutul naționalităților sunt 
cele mai bune. Cu siguranță, în 
Ungaria nu discutăm despre dis-
criminare pe criterii etnice, sus-
ținerea școlilor prin intermediul 
Autoguvernărilor oferă un plus 
de valoare educației, finanțarea 
instituțiilor de cultură creează 
cadrul dezvoltării spiritualității 
naționalităților.

(Continuare în pag. 3)

Ora de vară 2018. Anual, în ultima 
duminică a lunii martie, Ungaria trece 
la ora de vară. Aşadar, se va trece la 
ora de vară în noaptea de 24 spre 25 
martie, iar prin schimbarea orei de la 
ora de iarnă la ora de vară se înţelege 
faptul că ora 2:00 va deveni ora 3:00.

Ombudsmanul pentru Naționalităţile din Ungaria 
s-a adresat celor prezenţi la conferinţa „Naționalități 
și legislație în Ungaria" organizată cu ocazia împli-
nirii a unui veac şi jumătate de la proclamarea pri-
mei legi a naţionalităţilor, Legea 44 din anul 1868, 
raportându-se şi la drepturile naționalităților sti-
pulate acum 25 de ani în Legea LXXVII/1993.

A fost un eveniment la care au participat reprezentanţi 
ai celor 13 naţionalităţi recunoscute în Ungaria, deputaţi 
parlamentari, reprezentanţi diplomatici în Ungaria.

Evenimentul a fost organizat de Comisia Naţionalităţilor 
din Ungaria, preşedinte Fuzik János, moderatorul con-
ferinţei. Domnul Kövér László, preşedintele Camerei 
Deputaţilor, a adresat un cuvânt de salut punc-
tând importanţa momentului. Soltész Miklós, se-
cretar de stat pentru Naţionalităţi, Culte şi Sfera 
Civilă, a vorbit despre însemnătatea şi grija pe care 
o acordă statul maghiar pentru păstrarea, promova-
rea şi dezvoltarea naţionalităţilor conlocuitoare.

Conferința care a început la ora 10, în sala de şedinţe 
a Parlamentului, s-a desfăşurat pe trei secţiuni. Prima 
secţiune a avut ca temă primele probleme care vizau 
naţionalităţile şi încercările pentru rezolvarea lor. Au 
ţinut prelegeri: Melkovics Tamás – „Apariția primului 
principiu al politicii de naţionalitate şi identitatea naţi-
onală în era reformei”, Hermann Róbert – „Crearea pri-
mei legi a naţionalităţilor în perioada dintre Revoluție 
și Războiul de Independență”, Szarka László – „Crearea 

150 de ani de drepturi etnice

Legii XLIV din 1868 şi contextul în care s-a realizat”.
A doua secţiune a fost dedicată aplicării practice a 

Legii din 1868 privind naţionalităţile prin care statul 
maghiar a încercat să gestioneze problemele acesto-
ra timp de o jumătate de secol. Aici au luat cuvântul: 
Cieger András, cu prelegerea despre „Dilema diversi-
tății culturale și »indivizibila unificare a națiunii« în 
legislația maghiară” şi Kovács Kálmán Árpád, des-
pre „Aplicarea și impactul legii naționalității în po-
litica educațională publică în Ungaria dualistă”.

Secţiunea a treia a abordat circumstanțele și retrospec-
tiva privind conceperea Legii naţionalităţilor din 1993. 
Aici vorbitori au fost: Doncsev Toso („Rolul mesei rotunde 
în crearea legii minorităților”), Lásztity Péter („Legea mi-
norităților, schimbarea sistemului, masa rotundă: după 
un sfert de secol prin ochii participanţilor”), dr. Szalayné 
dr. Sándor Erzsébet („Circumstanțele și retrospectiva 
privind stabilirea Legii naţionalităţilor din 1993”).

În încheiere a luat cuvântul Alexov Liubomir, re-
prezentantul comunității sârbe în Parlament.

Din partea comunităţii româneşti au participat: Traian 
Cresta, reprezentant în Parlamentul de la Budapesta, 
Gheorghe Kozma, şeful Oficiului AŢRU, dr. Maria 
Gurzău Czeglédi, directorul Liceului, Şcolii Generale şi 
Căminului de Elevi „N. Bălcescu”, o delegaţie a Centrului 
de Documentare şi Informare al AŢRU condusă de doam-
na director Mariana Negreu Vetró şi Delia Kovács, re-
dactor şef şi director executiv al Redacţiei „Cronica”.
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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 Grăd ini ţa 
Bilingvă de Naţionalitate din Bihor, 
unităţile din Săcal, Bedeu şi Körösnagy-
harsány – 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 următoarele perioade, 
după cum urmează: 

În ziua de 9 martie, la Cen-
trul Cultural din Giula, a fost 
vernisată expoziţia artistei 
Adela Kiss, originară din Giula, 
intitulată „Feţe Giulane”. Artis-
ta este cunoscută iubitorilor de 
frumos, nu numai pentru faptul 
că s-a născut în oraşul Giula şi 
că aici a urmat cursurile Şcolii 
Generale şi Liceului Românesc, 
dar şi pentru faptul că, după 
terminarea studiilor universita-
re la Cluj, la Facultatea de Arte 
Plastice „Ion Andreescu”, în 
nenumărate rânduri s-a întors 
în oraşul natal, aducând cu ea 
rodul strădaniilor sale de pe 
şevalet, concepute într-un stil 
specific.

Fără îndoială întâlnirea de-a 
lungul vremii cu oamenii spe-

„Feţe giulane” 
expoziţia de 
grafică a artistei 
Adela Kiss

ciali care şi-au făcut loc în viaţa 
sa datorită unui caracter puter-
nic şi o frumuseţe sufletească 
aparte nu a rămas fără urmări, 
artista păstrându-le o recunoş-
tinţă vie şi o imagine frumoasă 
la care se întoarce ori de câte 
ori călătoreşte în timp, reme-
morând urmele trecutului său.

Evenimentul a fost deschis 
de concertul la trombon al 
artiştilor Crisztopher Kozma şi 
Nagy Gyula Ferenc, după care 
doamna Gyarmati Gabriella, 
istoric de artă, în cuvântul 
său, a prezentat personalitatea 
artistei, precum şi lucrările ex-
puse în cadrul acestei expoziţii. 
Referindu-se la stilul creaţiilor 
artistice ale artistei Adela Kiss, 
doamna Gyarmati Gabriella 

spunea că aceasta abordează 
umorul şi grotescul ca formă de 
exprimare, aducând zâmbete 
pe feţele privitorilor.

Istoricul de artă a subliniat 
faptul că, în seria de lucrări 
realizată în ultimii 6–8 ani şi 
care prezintă orașe, de departe 
se disting două, dragi artistei, 
Giula și Budapesta. Monolitele 
sunt montaje elementare, în 
funcție de plăcerea creatorului, 
care se rătăcesc în spațiu, ames-
tecând în mod liber elementele 
realității. Gyarmati Gabriella 
a adăugat că, pentru a înțelege 
situația imaginii, trebuie să cre-
dem că, pe lângă reprezentarea 
realității, există un anumit mod 
de prezentare a artistei. Lucră-
rile zugrăvesc clădiri simbolice 
din Budapesta și Giula, într-o 
viziune unică. Astfel, pot fi 
legate Piața Eroilor de Camera 
Comunelor, Statuia Libertății 
de Balena, Castelul Giula de 
Primăria, Biserica Sf. Iosif din 
Germania de turnul de apă.

Șase chipuri, șase lucrări, 
şase figuri faimoase, diferite 

și semnificative ale Giulei 
sau care sunt legate de acest 
oraş 

Portretele lui Erkel Ferenc, 
Halmos Béla, Koszta Rozália, 
Simonyi Imre, Gheorghe Kohán 
și Teodor Oltean sunt pre-
zentate cu toate trăsăturile 
caracteristice. Simonyi apare 
în ecranul de fum care se înalţă 
din trabucul său, pe când Kosz-
ta Rozália este „îmbrăcată” în 
imaginea casei de cultură de 

pe Bulevardul Păcii. Erkel a 
primit o coafură cu câteva de-
talii din Imn, László Hunyadi și 
Cântarea lui Bánk. În barbă i-a 
pus scena şi sala de spectacol a 
Academiei de Muzică. Lui Ghe-
orghe Kohán îi pune în frunte o 
insignă cu imaginea bivolului. 
Portretul lui Teodor Oltean 
reflectă atitudinea personală a 
lui Adel față de modelul său. Cu 
siguranţă nea Todor, figură em-
blematică a școlii românești de 
odinioară a cărui frunte apare 
încrețită cu conturul caracteris-
tic motorului său, este creionat 
prin ochii fetiţei de altădată. 
Béla Halmos poartă vioara ca 
pe o mustaţă.

Kiss Adel își exprimă speran-
ța că dacă artistul doreşte să 
comunice cu oamenii, atunci 
mesajul său trebuie transmis. 
Povestirile sale sunt umane, pli-
ne de emoții și gânduri pe care 
le împărtășește cu sinceritate 
– spunea în încheiere istoricul 
de artă.

Artista s-a adresat numero-
sului public venit să-i onoreze 
vernisajul, în ambele limbi, 
română şi maghiară.

Expoziţia va putea fi vizitată 
până la data de 6 aprilie.

Petru Puşcaş/Delia

LICEUL, ȘCOALA GENERALĂ ȘI CĂMINUL 
DE ELEVI ROMÂNESC N. BĂLCESCU
ROMÁN GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
5700 Gyula, Líceum tér 2.

(Tel: 06-66/ 463-161; 467-583
www.balcescu.hu

e-mail: titkarsag@balcescu.sulinet.hu; 
e-mail: gazdasag@balcescu.sulinet.hu

OM azonosító: 028 387

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

Crisztopher Kozma şi Nagy Gyula Ferenc

Gyarmati Gabriella şi Adela Kiss
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Dr. Maria Gurzău 
Czeglédi a fost 
premiată pentru 
activitatea sa, la 
nivel judeţean

Dr. Maria Gurzău Czeglédi 
s-a născut şi crescut ca un copil 
de naționalitate într-o familie 
simplă de români din Miche-
rechi. Viața i-a fost influențată 
de experiențele, cunoștințele, 
tradițiile și normele morale 
dobândite aici. Exemplul bu-
nicului său, celebrul povestitor 
român Vasile Gurzău, a avut o 
importanță decisivă.

După finalizarea studiilor 
elementare în satul natal, îşi 
continuă învățătura la Liceul 
„N. Bălcescu”, după care la Uni-
versitatea ELTE din Budapesta, 
obținând în anul 1980 diploma 
de profesor de limba şi literatu-
ra română şi limba şi literatura 
maghiară. În același an îşi înce-
pe activitatea la liceul la care a 
studiat. Dăruirea, conştiinţa şi 
exigența cu care îşi îndeplineşte 
activitatea o recomandă pentru 
postul de director al aceleiași 
instituții, în anul 2002, post 
pe care îl ocupă acum pen-
tru al patrulea mandat. Zece 
ani instituția a funcționat sub 
patronajul Administrației Lo-
cale din Giula, ca apoi, din 1 
septembrie 2013, să se afle sub 
tutela Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria. Atât în 
trecut cât și în prezent a avut şi 

are o cooperare armonioasă cu 
aceste două instituţii.

Pe lângă activitatea pe care 
o desfășoară la catedră, câteva 
decenii a predat şi la Faculta-
tea de Filologie a Universității 
ELTE (1983–1990), la Facul-
tatea de Pedagogie „Tessedik 
Sámuel” (1982–2002) și a fost 
consultant pentru limba româ-
nă la Centrul de Informare și 
Dezvoltare Umană al Județului 
Bichiş  (1996–2005).

În anul 2002, obţine titlul de 
doctor în științele educației, 
la Universitatea Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca. În anul 2013, 
îşi completează competenţele 
profesionale absolvind spe-
cializarea de studii complete 
în învățământul public și for-
marea cadrelor didactice la 
Universitatea Tehnică, Științe 
Economice și Sociale de la Bu-
dapesta. Devine în 2017 profe-
sor magister.

Este membru activ al Cer-
cului Cercetătorilor Români 
din Ungaria, Fundația pentru 
Cultura Românilor din Ungaria.

Personalitate decisivă a re-
formei învățământului mino-
ritar românesc din Ungaria, 
este autorul directivelor edu-
caționale, curriculum-ului, 

curriculum-ului național, autor 
şi recenzor de publicații de spe-
cialitate şi manuale. În același 
timp, este liderul proiectelor 
europene pentru dezvoltarea 
educatională modernă (serial 
de manuale, curriculum digital, 
formare continuă).

Dr. Maria Gurzău Czeglédi 
este o figură importantă şi în 
cercetarea folclorică a români-
lor din Ungaria. Este autoarea 
monografiei „Nunta la românii 
din Ungaria” (Giula, 1996), a 
mai multor studii etnologice și 
metodologice precum și a unor 
recenzii într-o gamă largă de 
reviste de specialitate.

Transcrie poveștile bunicului 
într-un limbaj adecvat timpului 

pe care îl trăim, prezentându-le 
în volumul „Basme şi poveşti 
românești”, volum ce apare 
în două ediții (2012, 2015), la 
Editura Eurostampa din Timi-
șoara.

În anul 2015 este autorul 
manualului pentru liceu, „Pe 
meleagurile românilor din Un-
garia”.

În calitate de director și pro-
fesor, cu un nivel ridicat de 
profesionalism, are o gândire 
modernă racordată la educația 
europeană. De la început, con-
sideră importantă cultivarea și 
transmiterea tradițiilor și cultu-
rii limbii române din generație 
în generație.

Depune toate eforturile pen-

tru supraviețuirea românis-
mului în Ungaria şi pentru 
întărirea relațiilor cu România.

Activitatea sa de conducere 
este pătrunsă de afinitatea sa 
spirituală, de deschiderea și 
de sensibilitatea față de colegi, 
elevi și părinți.

Este răsplătită pentru străda-
niile sale cu premiul ministerial 
„Pentru Naționalități (2007), 
iar în 2014 este premiată de 
conducerea orașului Giula cu 
distincția „Pentru oraşul Giu-
la”. Întreaga sa viață atât pro-
fesională, cât și privată, este un 
exemplu pentru noi toţi.

Acestea au fost argumentele 
pentru care Consiliul Județean 
Bichiş o premiază pe doamna 
director dr. Maria Gurzău 
Czeglédi, marţi, 13 martie, în 
sala festivă a Hotelului Fiume, 
în cadrul ședinței festive, la care 
au participat subsecretarul de 
stat dr. Illés Boglárka, respon-
sabil pentru politica de tineret 
și crearea de oportunități, Her-
czeg Tamás, consilierul orașu-
lui Bichişciaba, Zalai Mihály, 
președintele, Petru Tolnai, 
vicepreședintele şi deputații 
Consiliului Județean, numeroşi 
oaspeți. Doamna director a fost 
însoţită de reprezentanții Auto-
guvernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria, Tiberiu Juhász, 
preşedinte şi Gheorghe Kozma, 
şef de Oficiu.

Cu această ocazie a mai fost 
premiată o altă persoană care 
se implică în susținerea comu-
nității românești, este vorba 
despre Maria Marta Sütő, vice-
președintele Asociației pentru 
Tradițiile şi Viitorul Românimii 
din Medgyesegyháza, premiată 
pentru activitatea depusă în 
cadrul asistentei sociale.      Delia

Editorial – Condiţia progresului
(urmare din pag. 1)
Avem o presă de naționalitate care funcționează după principi-

ile libertății de exprimare și ale responsabilității, fără imixtiunea 
autorităților în mesajele diseminate, însă beneficiind de susținerea 
financiară a statului. Și asta nu este puțin lucru, chiar dacă ar mai 
încăpea încă loc de mai bine. 

În acești 150 de ani s-a pus de multe ori problema evitării asimi-
lării naționalităților din Ungaria. Astăzi, acest proces este la înde-
mâna fiecăruia dintre noi. Toți ne putem înscrie copiii la grădiniță 
românească, îi putem îndruma spre școala și liceul românesc, iar de 
acolo spre învățământul superior în limba maternă. Avem publicații 
care vorbesc despre frumusețea limbii române și forța comunității 
noastre, avem organisme culturale atractive care se adresează tuturor 
categoriilor de vârstă. Astăzi, să fii membru al unei naționalități în 
Ungaria nu este un stigmat, ci o mândrie, chiar un avantaj care poate 
fi capitalizat și în afaceri, și în cultură, de oameni care înțeleg că trăim 
într-un angrenaj internațional în care acumulările lingvistice, cul-
turale, spirituale, unitatea în diversitate, sunt condițiile progresului.

Miercuri, 18 aprilie, începând cu ora 10, în 
sala de conferinţe a Facultăţii de Pedagogie a 
Universităţii Gál Ferenc din Szarvas, va avea 
loc Conferinţa „Trăim cu credinţă – Viitorul 
copiilor de naţionalitate”, cu participarea 
naționalităților germană, română şi slovacă.

Duminică, 8 aprilie, începând cu ora 14, 
la Biserica Romano-catolică din Şercad se va 
celebra Vecernia celei de-a Doua Învieri, cu 
binecuvântarea PS Siluan. Evenimentul va 
fi urmat de o agapă frățească şi este susţinut 
de Autoguvernarea Românilor din Şercad.

Institutul Cultural Român Budapesta susține, în perioada 22–24 martie, participarea fotografului 
român Sebastian Vaida la „Festivalul de Fotografie Budapesta”, găzduit de Budapest Projekt Galéria (Str. 
Kossuth Lajos, nr.14, Budapesta, 1053). 

Astfel, în data de 22 martie, de la ora 18.00 va avea loc evenimentul intitulat „PHEN Nights” – proiecții 
și discuții ce se concentrează în jurul organizației cu același nume (The Photo Europe Network/ PHEN), 
ce include zece festivaluri europene de fotografie. Cu această ocazie, Sebastian Vaida va intra în dialog 
cu Tania Castro, director al Photon Valencia.

În data de 24 martie, între orele 10.00–15.00, se va desfășura masa rotundă „BPF18 Analiză de porto-
folii”, cu participarea unor experți de gen maghiari și internaționali.

Festivalul de Fotografie la Budapesta
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Trimiterea celor 
şaptezeci de 
ucenici
Luca 10:1–12

Cuvântul vieţii
 

„Duceţi-vă şi faceţi 
ucenici din toate 
neamurile…” 

Matei 28:19

Domnul Isus a avut mulţi 
ucenici şi mulţi trimişi. Aceştia 
au împlinit o slujbă apostolică.

„După aceea, Domnul a mai 
rânduit alţi şaptezeci de ucenici 
şi i-a trimis doi câte doi înaintea 
Lui în toate cetăţile şi în toate 
locurile pe unde avea să treacă 
El.” Vers 1.

Trimiterea Lui e o însărci-
nare generală pentru ucenicii 
Săi. El n-a exclus pe nimeni, din 
ucenici, din această misiune.

Cifra de şaptezeci ne amin-
teşte că şi Moise a avut un 
comitet de şaptezeci de bătrâni. 
„Domnul i-a zis lui Moise: Adu-
nă la Mine şaptezeci de bărbaţi, 
dintre bătrânii lui Israel, din cei 
pe care-i cunoşti ca bătrâni ai 
poporului şi cu putere asupra 
lor. Adu-i la Cortul întâlnirii şi 
să se înfăţişeze acolo împreună 
cu tine. Eu Mă voi pogorî şi 
îţi voi vorbi acolo. Voi lua din 
duhul care este peste tine şi-l 
voi pune peste ei ca să poarte 
împreună cu tine sarcina popo-
rului şi să n-o porţi tu singur.” 
Numeri 11:16–17.

Tot şaptezeci de membri 
avea şi soborul sau sinedriul 
lui Israel. Cifra de şaptezeci e 
un semn pentru popor că Isus 

este al doilea Moise, promis de 
Dumnezeu.

Pentru împlinirea trimiterii, 
Domnul le-a dat ucenicilor in-
strucţii detaliate. I-a trimis doi 
câte doi. Astfel se puteau întări 
şi ajuta unul pe altul. I-a trimis 
în toate cetăţile şi locurile unde 
avea să meargă. Apostoli sunt 
premărgători ai Domnului. Ei 
trebuie să pregătească calea Lui 
la inima oamenilor. „Şi le-a zis: 
Mare este secerişul, dar puţini 
sunt lucrătorii! Rugaţi-L, dar, 
pe Domnul secerişului să scoa-
tă lucrători la secerişul Său.” 
Vers 2.

Primul lucru pe care trebuie 
să-l facă mesagerii, este ru-
găciunea. Prin puterea lor nu 
pot îndeplini marea sarcină a 
misiunii, căci secerişul e mare 
şi munca depăşeşte puterile 
lor. Dumnezeu supraveghează 
lucrarea Sa şi numai El poate 
asigura succes şi propăşire. El 
poate scoate lucrători demni, 
vrednici şi potriviţi pentru 
secerişul Evangheliei. Şi azi 
sunt mulţi entuziaşti şi volun-
tari, mulţi vor să vorbească, 
dar puţini sunt care lucrează, 
jertfesc şi rabdă. Sunt puţini 
cei ce poartă sarcini, în deplină 

loialitate. Sunt mulţi care de-
naturează Evanghelia şi puţini 
care luptă pentru puritatea şi 
sfinţenia ei, iar câmpul seceri-
şului e foarte mare.

„Duceţi-vă, iată, vă trimit ca 
pe nişte miei în mijlocul lupi-
lor.” Vers 3.

Al doilea lucru ce trebuie 
făcut este să plece în lucrare, 
să meargă neobosiţi. Cea mai 
mare poruncă pentru biserică 
este porunca misionară: Du-
ceţi-vă! Nu suntem îndemnaţi 
la sfătuire, să ne gândim, să 
cumpănăm, să planificăm, să 
organizăm, ci să mergem. În-
demnul duceţi-vă, se cuprinde 
în fiecare poruncă misionară.

Domnul descrie modul tri-
miterii. Îi trimite pe ucenici 
ca pe miei în mijlocul lupilor. 
Trimiterea nu sună la o afacere 
triumfătoare, ci la una pericu-
loasă. Mieii sunt o pradă pentru 
lupi. Ei nu pot rezista atacurilor 
exterioare ci supravieţuiesc 
doar prin ocrotirea lui Dum-
nezeu. Asemănarea ucenicilor 
cu miei, face aluzie la Cristos, 
Mielul lui Dumnezeu. Ucenicii 
sunt reprezentatorii Lui.

„Să nu luaţi cu voi nici pungă, 
nici traistă, nici încălţăminte 

şi să nu întrebaţi pe nimeni de 
sănătate pe drum.” Vers 4. Misi-
unea trebuie împlinită în grabă, 
fără zăbavă. Să nu ne ameste-
căm în lucrurile pământeşti, să 
nu ne înşirăm la povestiri, ci să 
fim eficienţi în misiune.

Să nu luăm nici pungă nici 
traistă. Banii şi lucrurile ma-
teriale nu pot fi ţinta şi scopul 
lucrării noastre. Mulţi au văzut 
în Evanghelie sursă de câştig şi 
au pervertit misiunea credin-
cioşilor.

Domnul i-a învăţat pe uce-
nici, care să fie strategia lor în 
lucrare. „În orice casă veţi intra, 
să ziceţi întâi: Pacea să fie peste 
casa aceasta!” Vers 5. 

Trebuie să ne apropiem de 
oameni cu dragoste, dorindu-le 
pace şi binecuvântare. Acesta a 
fost salutul Domnului cu care 
S-a adresat ucenicilor. În seara 
învierii El a apărut în mijlocul 
lor şi le-a zis: „ Pace vouă!” Ioan 
20:19.

El le-a dat aceea pace cu 
Dumnezeu pe care a câştigat-o 
prin jertfa Sa. Tot cu acest 
salut s-au adresat apostolii, 
credincioşilor. „Har şi pace de 
la Dumnezeu, Tatăl nostru, 
şi de la Domnul Isus Cristos.” 
Efeseni 1:2.

Împlinirea dorinţei de bine-
cuvântare e în funcţie de accep-
tarea ei. „Şi dacă va fi acolo un 
fiu al păcii, pacea voastră va ră-
mâne peste el, altminteri ea se 
va întoarce la voi. Să rămâneţi 
în casa aceea şi să mâncaţi şi să 
beţi ce vi se va da, căci vrednic 
este lucrătorul de plata sa. Să 
nu umblaţi din casă în casă.” 
Vers 6–7. 

Isus i-a sfătuit pe ucenici să 
nu umble din casă în casă, ci 
unde sunt primiţi, să rămână 
acolo, pentru găzduire. Să nu 
aleagă nici în mâncări sau bău-
turi, să nu caute ospătări deo-
sebite. Prin acesta le-a spus să 
nu facă abuz de dragostea celor 
ce i-au primit. Să fie mulţumiţi 
cu aceea ce li s-a oferit.

„În oricare cetate veţi intra 
şi unde vă vor primi oamenii să 
mâncaţi ce vi se va pune înain-
te, să vindecaţi bolnavii care vor 
fi acolo şi să le ziceţi. Împărăţia 

lui Dumnezeu s-a apropiat de 
voi.” Vers 8–9.  

Domnul le-a dat autorita-
te deplină ucenicilor, astfel 
puterea de a vindeca şi a face 
minuni. Ucenicii sunt trimişi 
să ajute oamenilor pe teren 
fizic, prin vindecarea bolilor şi 
pe teren spiritual, prin vestirea 
Împărăţiei lui Dumnezeu. Ei 
trebuie să se ocupe de nevoile 
trupeşti şi sufleteşti ale oame-
nilor.

„Dar în oricare cetate veţi 
intra şi nu vă vor primi, să vă 
duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi: 
Scuturăm împotriva voastră 
chiar şi praful din cetatea voas-
tră, care s-a lipit de picioarele 
noastre. Totuşi, să ştiţi că Împă-
răţia lui Dumnezeu s-a apropiat 
de voi.” Vers 10–11.

Domnul are instrucţiuni 
pentru ucenici şi în cazul res-
pingerii. Ucenicii nu sunt în-
demnaţi să forţeze pe nimeni. 
Primirea este un proces spiritu-
al. Ucenicii nu sunt primiţi au-
tomat. Ei trebuie să se separe de 
cei ce resping harul mântuitor 
şi trebuie să conştientizeze în 
public, că harul respins atrage 
judacată. „Eu vă spun că în Ziua 
Judecăţii va fi mai uşor pentru 
Sodoma decât pentru cetatea 
aceea.” Vers 12. 

Soarta celor ce resping mân-
tuirea oferită, va fi mai grea 
decât a Sodomei, cetăţii păcă-
toase. Domnul Isus n-a omis 
să vestească judecata viitoare şi 
consecinţele grave ale nepăsării 
sau respingerii mântuirii oferite 
în dar. Primirea sau respingerea 
Evangheliei sunt decizii libere 
ale omului. Sodomei păgâne, 
ale cărei păcate au ajuns până 
la cer, îi va fi mai uşor, decât 
unei cetăţi, care-L respinge pe 
Domnul Isus. Sodoma n-a cu-
noscut cuvântul lui Dumnezeu, 
n-a avut Evanghelia, nu i-a fost 
oferită iertarea.

Prin Isus Cristos însă, Dum-
nezeu toate acestea le-a dăruit 
omenirii.

„Cum vom scăpa noi, dacă 
stăm nepăsători faţă de o mân-
tuire aşa de mare…!” Evrei 2:3.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter  
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„În prima zi cu adevărat 
însorită a acestei primăveri 
s-a desfășurat o nouă ediție a 
Olimpiadei naționale de limba 
și literatura română. Zâmbetul 
soarelui de afară a găsit frumos 
corespondent în zâmbetele de 
pe fețele participanților și mai 
ales al concurentelor – toate 
fete în clasa a XI-a sau a XII-a 
a Liceului Românesc din Giula. 
După scurta ceremonie de des-
chidere a urmat desfășurarea 
propriu-zisă a probei orale a 
concursului. Subiectele trase 
la sorți de concurente au făcut 
ca incursiunea în literatura 
română să urmărească firul de 
la începutul acesteia până la 

Liceenii s-au 
duelat pentru 
un loc fruntaş 
la Olimpiada de 
Limba şi Literatura 
Română

sfârșitul secolului al XI-lea. Au 
fost prezentate teme din lite-
ratura populară, din literatura 
marilor clasici și din perioada 
literară de la sfârșitul secolului 
al nouăsprezecelea, începutul 
secolului douăzeci. Cu toate 
acestea, aducerea în actualitate 
a temelor acestor mari lucrări 
din literatura română s-a rea-
lizat de către candidați cu pri-
cepere și pasiune. S-a trecut de 
fiecare dată de la prezentarea și 
comentarea în sine a textului la 
exprimarea opiniilor personale 
în legătură cu cele citite și, nu 
în ultimul rând, aducerea în 
actualitate a problematicii dis-
cutate. Concurentele au dovedit 

în acest fel pasiunea pentru 
literatură, bune cunoștințe de 
limbă română și o mare dorință 
de a învăța, de a se perfecționa 
de fiecare dată când au ocazia. 
O astfel de ocazie a fost desigur 
și actuala ediție a Olimpiadei, 
din care fiecare a ieșit câști-
gător, înainte de toate pentru 
că a încercat să se depășească 
pe sine. Pe lângă aceasta, toate 
concurentele au avut ocazia 
să se raporteze la progresele 
colegilor, la perspectiva de a 
folosi în continuare limba ro-
mână cunoscută atât de bine 
și chiar de a o transforma pe 
viitor într-o profesie. Dacă 
va rămâne literatura doar o 
pasiune sau dacă va deveni o 
profesie pentru vreuna dintre 
participante, timpul doar o va 
dovedi. Olimpiada de curând 
încheiată a dovedit deja un 
lucru: că limba română ne este 
dragă, este prilej de întâlnire 
și de bucurie și, nu în ultimul 
rând, că literatura română ne 
poate umple sufletul și viața cu 
satisfacții unice pe care trebuie 
doar să ni le dorim.” – spunea 
domnul lector universitar ha-
bil. Florin Cioban, de la Uni-
versitatea ELTE din Budapesta, 
membru la juriului.

Anul acesta, ultima etapă 
a concursului s-a desfăşurat 
în data de 9 aprilie, la sediul 
Autoguvernării pe Ţară a Ro-
mânilor din Ungaria, urmând 
ca rezultatele finale să se co-
munice ulterior prin internet, 

iar premierea să se facă la Bu-
dapesta. Membrii juriului au 
fost şi de această dată: Tiberiu 
Herdean, Viorica Oros Fabian 
şi Florin Cioban.

Pentru a ajunge în etapa 
finală concurenții au trebuit 
să acumuleze un număr de 90 
de puncte la proba scrisă. Cele 
șase concurente au fost: Hajnal 
Putin, clasa a XI-a/B, Ruzsa 
Naomi, clasa a XII-a/B, Bogdan 

Lavinia, clasa a XI-a/A, Ruzsa 
Lois, clasa a XII-a/B, Iuraşoc 
Vanessza, clasa a XI-a/B şi Po-
iendan Döníz, clasa a XII-a/A, 
iar temele abordate: Moara cu 
noroc, de Ioan Slavici; Mihai 
Eminescu, Mioriţa, Mânăstirea 
Argeşului şi Nunta Zamfirei de 
George Coşbuc. Profesorii care 
au pregătit concurenții au fost: 
PhD Stella Nikula şi Vera Cser.

Lector univ. habil Florin Cioban/Delia

Luna martie, denumită po-
pular Mărţişor, este simbo-
lul primăverii, schimbarea 
anotimpurilor, trecerea de la 
iarnă la primăvară şi trezirea 
la viaţă a naturii. Mărţişorul 
este un simbol românesc. Pen-
tru ca această tradiţie să fie 
păstrată şi transmisă tinerelor 
generaţii, elevii Şcolii Generale 
„Lorántffy Zsuzsanna” din Po-
cei, sub coordonarea profesoa-
relor Adina Győrki şi Izabela 
Gherman, au confecţionat şi 
în acest an şcolar mărţişoare 
demonstrând creativitatea, 
imaginaţia bogată şi originali-
tatea. Unele mărţişoare au fost 
create din hârtie colorată iar 
altele din diferite materiale în 
felurite modele, de animăluţe 
şi floricele.

În zilele noastre obiceiul 
este ca fiecare femeie (doamnă, 
domnişoară) să primească un 
mărţişor. Astfel au procedat şi 

Mărţişorul la 
Şcoala Generală 
din Pocei

elevii şcolii: din mărţişoarele 
confecţionate au oferit câte 
unul fiecărei doamne şi dom-
nişoare. Doamnele învăţătoare 
şi profesoare s-au mândrit cu 
mărţişoarele primite şi le poar-

tă la piept cu foarte mult drag.
Tradiţia spune că mărţişorul 

se poartă până în momentul în 
care înfloresc trandafirii sau 
vişinii.          

Gherman  Izabela
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Nu în fiecare zi întâlnim un 
parcurs al vieţii ca al Elenei 
Mărculescu (Bohács Ilona) şi 
soţul ei, Eugen Mărculescu, ac-
tualmente locuitori în Apateu.

Ilike, pe numele de alint, a 
urmat în viaţă un lung drum 
pornind din Oradea până în 
Alaska şi înapoi, în apropiere 
de Oradea, la Apateu (Körösz-
szegapáti), în Ungaria.

Elena, soţia: Viaţa părinţilor 
mei a avut un caracter asemănă-
tor miilor de oameni din Ardeal 
cu familii mixte. Mama, părinţii 
şi străbunicii mei care au trăit 
în Körösnagyharsány au fost 
maghiari. Tata a fost de etnie 
cehă. În familie vorbeam lim-
ba maghiară. Şcoala Generală 
şi Liceul le-am făcut în limba 
română, la fel şi facultatea de in-
giner – chimist de la Timişoara.

Eugen, soţul: M-am născut 
în Braşov, într-o familie ro-
mânească. Am urmat liceul la 
Timişoara după care tot aici 
am urmat Facultatea de Bio-
logie. Mai târziu, la Bucureşti, 
am urmat cursurile doctorale, 
devenind doctor în biologie. La 
Timişoara am cunoscut-o pe 
viitoarea mea soţie, care mi-a 

Din România în 
Alaska şi înapoi la 
Apateu 

dat o mână de ajutor, de specia-
litate pentru finalizarea lucrării 
de doctorat. Această relaţie de 
prietenie a fost finalizată în 
căsătorie. După căsătorie am 
locuit în Timişoara unde am 
avut şi locul de muncă. În stră-
inătate am plecat singur, unde 
am stat doi ani de zile. Am fost 
în Germania de unde am plecat 
în Statele Unite. Acolo însă nu 
toate diplomele obţinute în Eu-
ropa sunt recunoscute. A mea 
însă a fost recunoscută pentru 
că americanii pun mare preţ pe 
protecţia mediului înconjură-
tor, specialitatea mea.

Elena: După doi ani am reuşit 
să-mi văd soţul, timp în care s-a 
născut fiul nostru, astfel că după 
aceasta a fost mai uşor să călă-
toresc în străinătate. Speciali-
tatea o aveam. Cu limba m-am 
descurcat mai greu. Am locuit 
mai întâi în statul Maryland la 
Germantown, apoi ne-am mutat 
în statul Colorado. Cu toate că 
am studiat în România limba 
engleză, nu m-am putut obiş-
nui cu engleza americană, care 
este cu totul altceva. Cu toate 
acestea până la urmă a trebuit să 
învăţ să vorbesc limba de acolo. 

– Cum se face că aţi plecat 
din Colorado, unde era mult 
mai plăcut ca temperatură, 
tocmai în Alaska?

Eugen: În America oamenii 
nu se leagă pentru totdeauna 
de un loc de muncă, merg acolo 
unde sunt plătiţi mai bine. În 
Alaska şi soţia mea a primit un 
loc de muncă bine plătit, aşa că 
aceasta ne-a făcut să ne hotărâm 
şi să mergem în Alaska stabilin-
du-ne în oraşul Anchorage. 

Elena: Alaska este un stat 
foarte frumos, minunat. Este 
puţin altceva, clima este aspră 
dar chiar la -30 de grade nu este 
frig. Locuinţele sunt încălzite. 
Drumurile sunt acoperite cu ză-
padă. Am întâlnit aici maghiari 
şi români veniţi după primul 
război mondial, dar şi după anul 
1956. Ca mod de a fi, oamenii de 
acolo sunt mult prea închişi şi 
au o stare materială foarte bună. 
Noi am încercat însă să avem 
cu ei relaţii foarte bune. Este 
interesant că acolo nu cunosc 
cârnaţii. În loc de carne de porc 
folosesc peştele. Cârnaţii se fac 

cu carne de peşte. Interesantă 
a fost şi experienţa trăită cu 
maghiarii. În 2001, în apropiere 
de Anchorage – Alaska, au avut 
loc întrecerile paralimpice. Aici 
a sosit şi echipa Ungariei iar eu 
mi-am luat concediu pentru ca 
să pot ajuta. A fost fantastic. 

Am trăit în Alaska 17 ani. În 
acest timp fiul nostru, devenit 
adult, a dorit să-şi urmeze ta-

tăl, devenind biolog. Timpul a 
trecut iar noi am ieşit la pensie. 
De comun acord am hotărât ca 
la bătrâneţe să nu rămânem în 
Alaska. Aşa că am hotărât să ne 
întoarcem acasă, la Oradea. Aici 
am construit o casă.

Eugen: În România să con-
struieşti o casă este un lucru 
foarte complicat. Numeroasele 
aprobări necesită mult timp, nu 
am crezut că atât de greu va fi la 
întoarcerea noastră în România. 
Între timp, de mai multe ori am 
călătorit în Ungaria. La Apateu 
am găsit o casă de vânzare pe 
care am cumpărat-o. 

Aşa au devenit locuitori ai 
Apateului, Elena, soţia cu ce-
tăţenie română, americană şi 
maghiară, soţul cu cetăţenie ro-
mână şi americană. Fiul lor care 
a rămas în Alaska cu cetăţenie 
română şi americană, vorbeşte 
perfect maghiara, de mai mulţi 
ani călătoreşte între Alaska şi 
Los Angeles. Şi-a depus inclusiv 
actele pentru cetăţenia maghia-
ră. Suntem mândri de acest 
lucru – ne-a declarat cei doi.

Cei doi soţi se simt bine în 
Apateu. Elena este membră a 
Bisericii Reformate, soţul este 
ortodox şi merge la Biserica Or-
todoxă. Localitatea este liniştită 
iar locuitorii drăguţi şi priete-
noşi. Aceasta o simt amândoi. 

De hotărârea celor doi s-a bu-
curat cel mai mult mama Elenei 
din Oradea, care la vârsta de 91 
de ani, îşi are fiica aproape. 

J. Vmirjáncki 

Sărbătoarea 
Mărţişorului, la 
Macău

Venirea primăverii a cre-
at o adevărată emulaţie între 
toţi oamenii care iubesc acest 
anotimp şi tot ce este frumos 
în această perioadă. Asta se 
întâmplă an de an, într-o aş-
teptare perpetuă, dătătoare 
de speranţă şi încununată de 
multă bucurie.

Autoguvernarea de Naţio-
nalitate Română din Macău, 
condusă de doamna preşedinte  
Iulia Birta, a ţinut să facă oficiul 
de gazdă în organizarea unei 
manifestări culturale dedicate 
primăverii, pentru a patra oară 
în ultimii ani, cu ocazia „Zilei 
Mărţişorului. Au fost invitate o 
seamă de personalităţi, femei şi 
bărbaţi într-o uniune de spirit 
şi simţite.

Programul artistic a fost sus-
ţinut de elevii Şcolii Generale 
din Nădlac, România, conduși 
de familia Delia şi Ioan Borda, 
profesorii lor. Au mai participat 

cu un program de cântece şi 
versuri elevii Şcolii Generale 
„Szikszai György” din Macău. 
O prestație deosebită au oferit-o 
elevele Sandra Punca şi Corina 
Kiss, pregătite de Zsiga Etelka, 
învățătoare la aceeași şcoală.

În încheierea programului 
elevii din Nădlac au oferit măr-

țișoare confecționate de ei. A 
fost o zi reușită în care toţi cei 
prezenți au conștientizat im-
portanța momentului. 

A onorat evenimentul şi 
reprezentanţii Consulatului 
General al României de la Se-
ghedin.

Pentru Puşcaş 
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Personaje mitologice, 
peisaje citadine în 
expoziţia „De la prima 
expresie”, la Castelul 
Cantacuzino

Călătoria în lumea artei va continua cu pictorul Lucian Prună, care creează pentru privitor 
o poveste dincolo de obiectele statice, elementele picturale fiind strategic aşezate astfel 
încât artistul să realizeze o armonie. Totodată, pe simezele Galeriei de Artă a Castelului 
Cantacuzino, turiştii vor putea descoperi personajele pictorului Raul Popa, studiate cu 
minuţiozitate, lucrări unde emoţiile puternice ies în evidenţă.

Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino a luat fiinţă în 2015, prima sa expoziţie fiind 
dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Castelul a fost construit în 1911, la cererea prin-
ţului Gheorghe Grigore Cantacuzino, monumentul devenit istoric fiind la inaugurarea sa 
una dintre cele mai moderne construcţii din Europa. În 2010, castelul a fost deschis spre 
vizitare şi de atunci a devenit una dintre cele mai importante atracţii de pe Valea Prahovei.

Societatea Artiştilor Figurativi din România a fost înfiinţată din dorinţa de a promova 
excelenţa artistică, de a restabili standardul ridicat, avut odinioară, al performanţelor artis-
tice în desen, pictură şi sculptură, de a readuce în atenţia privitorului frumuseţea peisajelor 
şi corpului uman scutit de transfigurările ori mutilările secolului 20.

Personaje mitologice sculptate, peisaje citadine, torsuri şi portrete pline de expresivitate 
vor fi prezentate, începând de sâmbătă, la Castelul Cantacuzino din Buşteni, în expoziţia 
colectivă „De la prima expresie…”, semnată de membri ai Societăţii Artiştilor Figurativi din 
România (SAFR).

Vizitatorii vor putea admira lucrările în teracotă ale sculptorului Liviu Adrian Sandu, un 
artist preocupat de redarea atitudinilor şi expresiilor umane, dar şi operele Marusiei Niţă, 
o artistă ce evidenţiază prin sculpturile ei puterea corpului uman, contracţia muşchilor şi 
reacţia acestora la mişcare.

Astfel, vizitatorii se vor putea bucura de o călătorie deplină în lumea artei. Theodora 
Daniela Capăt îmbină perfect imaginaţia cu realismul, Cornel Corcăcel se joacă cu culori vii 
şi proaspete, iar Corneliu Drăgan-Târgovişte îi va purta pe iubitorii de artă în diferite regiuni 
prin peisajele sale citadine.
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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!
Votaţi AŢRU, votaţi viitorul!

Grădiniţa din Giula


