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 Sărbătoarea 
luminii !

Î
n aceste Săptămâni Sfin-
te, de smerenie, post şi 
rugăciune, ca păstrători ai 
credinţei creştine, trebuie 

să apărăm şi să cultivăm valorile 
izvorâte din Evanghelia iubirii lui 
Hristos. De Florii sau în Dumini-
ca Stâlpărilor, cea mai importantă 
sărbătoare care vesteşte marele 
praznic al Învierii Domnului, re-
memorăm Intrarea lui Iisus în Ie-
rusalim, sărbătorindu-i, totodată, 
pe cei cu nume de flori. Ortodoc-
şii sărbătoresc ziua de Florii ca pe 
una de bucurie, dar cu înţelegerea 
faptului că zilele ce urmează, din 
Săptămâna Mare, sunt unele ale 
tristeţii.     Duminica Floriilor dar şi  
marele praznic al Învierii Dom-
nului reprezintă pentru întreaga 
creştinătate bucuria sufletului şi 
reînnoirea a tot ce înseamnă să fii 
om, în pace, sănătate şi bunătate!  
Duminica Floriilor este come-
morată întotdeauna în ultima 
duminică dinaintea Paștelui, şi 
ne prezintă intrarea triumfală a 
lui Iisus în Ierusalim în zilele di-
naintea patimilor. În această zi se 
sfinţesc, prin rugăciune şi stropire 
cu agheasmă, ramuri înmugurite 
de salcie, care se împart creştini-
lor, ca simbol al biruinţei vieţii 
asupra morţii. Ramurile de salcie 
amintesc de ramurile de finic cu 
care a fost întâmpinat Mântui-
torul. Salcia este mereu înflorită 
în această perioadă a anului, o 
expresie a fertilităţii şi a reînvierii 
naturii. În tradiţia populară exis-
tă credinţa că însăşi Maica Dom-
nului a binecuvântat salcia, după 
ce aceasta s-a transformat într-o 
punte, ajutând-o pe Fecioara 
Maria să treacă apa unui râu.  Săr-
bătoarea Învierii Domnului sau 
Sfintele Paşti reprezintă cea mai 
importantă sărbătoare creștină, 
care comemorează evenimentul 
fundamental al creștinismului, 
Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu. Sărbătoarea Învie-
rii prezintă de fapt biruința lui 
Hristos asupra păcatului, asupra 
iadului şi asupra morţii.

Prin urmare, Învierea Domnu-
lui este sărbătoarea vieţii veşnice, 
a luminii veșnice şi a bucuriei 
veșnice!

În aceste zile de lumină trebuie 
să ne amintim şi de acei care, prin 
înţelepciune, hărnicie şi dărnicie, 
au adus de-a lungul timpului, 
laudă şi bucurie Bisericii noastre 
strămoşeşti! Bunul Dumnezeu să 
dăruiască sănătate şi linişte în su-
fletele şi casele tuturor  românilor 
din Ungaria !

În baza unui proiect înaintat la Ministerul Resurselor Umane, Centrul de Documentare şi Informare al 
Autoguvernării pe Ţară al Românilor din Ungaria a primit un aspect nou. Din declarațiile doamnei direc-
tor Mariana Negreu Vetró şi după cum se poate constata la faţa locului, clădirea care adăpostește birourile 
instituției a fost renovată, izolată, acoperișul schimbat, căile de acces înnoite. A fost o investiție substanția-
lă, de 19 milioane de forinţi, prin care instituția aflată sub patronajul Autoguvernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria va putea funcționa în condiții moderne şi prielnice desfășurării activității. În anul 2015, tot 
printr-o subvenţie de la Ministerul Resurselor Umane, de 2 milioane de forinți, s-a realizat sistemul de ter-
moficare, s-au schimbat uşile şi ferestrele, iar în anul 2016, cu o sumă de 3 milioane de forinţi s-a repa-
rat acoperișului şi schimbat uşile şi ferestrele la clădirea care adăpostește galeria şi biblioteca centrului.

Predarea parțială a lucrărilor a fost făcută de către directorul firmei de construcții, în prezența șeful departa-
mentului pentru subvenții al cabinetului secretarului de stat pentru naționalități, culte şi sfera civilă a Ministerului 
Resurselor Umane, Tircsi Richárd, reprezentantului românilor în Parlamentul de la Budapesta, Traian Cresta, pre-
ședintelui AŢRU, Tiberiu Juhász, directorului instituției, Mariana Negreu Vetró, precum și a unui numeros public.

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 forumul care se vor organiza cu această ocazie:

– Marţi, 3 aprilie, sala de festivități a Restaurantului Vadászház
din Macău (str. Teleki nr. 7), de la ora 17.
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Prezentarea 
programului electoral 
la Chitighaz şi 
Bătania

Din patru în patru ani, mergem la vot pentru a ne alege repre-
zentanţii în Parlament. Anul acesta data alegerilor va fi 8 aprilie. 
Acum patru ani, modificarea Legii Electorale şi cea pentru Na-
ționalități a dat undă verde etniilor din Ungaria să-şi aleagă un 
reprezentant în Parlament. Anul aceasta, campania românească a 
debutat în data de 17 februarie. După o incursiune prin localităţile 
Giula, Pocei, staff-ul de campanie al Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria s-a deplasat în localitățile Chitighaz (14 
martie) şi Bătania (21 martie), pentru a face cunoscută compo-
nența listei cu care va porni la alegerile din 8 aprilie şi desigur, 
programul electoral.

La Chitighaz, sala de spec-
tacole a Casei de Cultură a fost 
gazda evenimentului deschis de 
un program artistic susţinut de 
membrele echipei de dansuri 
populare românești a Şcolii Ge-
nerale din Cenadul Unguresc, 
condusă de prof. instructor şi 
solist vocal Gheorghe Gros, care 
a şi interpretat câteva melodii 
românești. Publicul a fost intro-
dus în febra campaniei electora-
le, făcându-se cunoscută lista cu 
care AŢRU va porni la alegerile 
din 8 aprilie şi spicuindu-se din 
rezultatele de până acum. Au 
luat cuvântul Traian Cresta şi 
Tiberiu Juhász, care au prezentat 
activitatea şi situația actuală a 
comunității românești pledând 
pentru continuitatea reformei 
începute acum patru ani.

La Bătania, evenimentul s-a 
desfășurat în sala de festivități 

a Restaurantului Sarokház şi a 
fost deschis de recitalul la vioară 
al profesoarei Andrea Szenes. 
Moderatoarea evenimentului a 
făcut o trecere în revistă a reali-
zărilor obținute până în prezent 
de Traian Cresta şi AŢRU. A fost 
prezentată lista, din care fac par-
te: 1. Traian Cresta, 2. Tiberiu 
Juhász, 3. Szilágyi Lászlóné, 4. 
Erica Maria Borbély, 5. dr. Ma-
ria Gurzău Czeglédi, 6. Bertold 
Netea, 7. Mariana Florica Ne-
greu Vetró, persoane cunoscute 
ale comunității noastre, cu toţii 
conducători de instituții. Au luat 
de asemenea cuvântul Traian 
Cresta şi Tiberiu Juhász, pledând 
pentru unitate, pentru conti-
nuarea reprezentării în această 
formulă a interesului românesc!

Spicuim câteva dintre realiză-
rile mai importante care se leagă 
de activitatea reprezentanților 

naționalităților în Parlament, 
din informarea prezentată de 
Traian Cresta.

„În urma alegerilor parlamen-
tare din anul 2014 a debutat cu 
succes noua instituție de re-
prezentare a naționalităților în 
Adunarea Națională a Ungariei. 
Puterea de lobby a noii Comisii 
permanente a reprezentanților 
parlamentari ai celor 13 națio-
nalități recunoscute a obținut 
progrese deosebite în legislația 
pentru asigurarea și extinde-
rea drepturilor acestora. De 
exemplu: garanții legale pen-
tru utilizarea limbii materne 
în procedurile administrației 
publice în localitățile în care 
ponderea populației înregistrată 
ca naționalitate depășește 10%; 
asigurarea, la cerere, a traducerii 
în limba maternă a procedurilor 
judiciare, pentru naționalitățile 
recunoscute oficial; folosirea 
prenumelor, respectiv ortogra-
fiei corespunzătoare din limba 
lor maternă; oportunitatea ofi-
cierii, la cerere, a cununiilor în 
limba maternă; emiterea și în 
limba maternă a certificatelor 
de naștere, de căsătorie și de 
deces; asigurarea drepturilor de 
proprietate și de administrare a 
patrimoniului autoguvernărilor 
și organizațiilor naționalităților, 
drepturi care permit autonomia 
lor integrală de participare la 
licitații, obținerea de fonduri, 
acțiuni de gestionare și admi-
nistrare, nemaifiind necesare 
decizii de aprobare din partea 
autoguvernărilor sau a altor 
instituții locale; încheierea pe o 
perioadă previzibilă, de 5 ani, a 
acordurilor de sprijin financiar 
pentru instituțiile de educație și 
învățământ ale naționalităților, 
asigurând astfel, în cazul națio-
nalității române, sume de sprijin 
de minimum 1 miliard de forinți 
în fiecare an (peste 1 miliard 256 
de milioane în 2018); creșterea 
de la 10% la 15% a sporului sala-
rial pentru cadrele didactice din 
toate instituțiile educaționale de 
naționalitate. Comisia a obținut 
rezultate remarcabile în asigu-
rarea surselor din bugetul de 
stat pentru sprijinul financiar al 
naționalităților, suma acestora 
crescând de la 3 miliarde 857 de 
milioane de forinți din anul 2014 
la 10 miliarde 377 de milioane  
de forinți în anul 2018, în cazul 
naționalității române creșterea 
fiind una din cele mai dinami-
ce, de peste trei ori. Creșterea 
surselor de sprijin și activitatea 
de lobby a reprezentantului în 
Adunarea Națională a permis 

continuarea investițiilor la Lice-
ul, Școala Generală și Căminul 
de Elevi »Nicolae Bălcescu« din 
Giula și la Școala Generală și  
Grădinița Românească »Lucian 
Magdu« din Bătania, precum și 
realizarea de mai multe obiecti-
ve importante pentru naționali-
tatea română din Ungaria

În anul 2015: renovarea siste-
mului de termoficare al Centru-
lui de Documentare și Informare 
al AȚRU, achiziții de materiale 
pentru dotare; renovarea Școlii 
Generale Românești din Aletea; 
renovarea clădirilor Școlii Ge-
nerale și Grădiniței Românești 
din Chitighaz, renovarea clădirii 
sediului Autoguvernării pe Țară 
a Românilor din Ungaria, achi-
ziții de materiale pentru dotare.

În anul 2016: renovarea inte-
grală și modernizarea Școlii Ge-
nerale și Grădiniței Românești 
»Lucian Magdu« din Bătania.

În anul 2017: schimbarea 
ușilor și ferestrelor la Liceul, 
Școala Generală și Căminul de 

Elevi »Nicolae Bălcescu« din 
Giula; achiziționarea unui au-
tobuz pentru Școala Generală 
și Grădinița de Naționalitate 
Română din Bihor, Săcal; re-
novarea clădirii Centrului de 
Documentare și Informare al 
AȚRU; amenajarea bucătăriei și 
sălii de mese la Școala Generală 
și Grădinița de Naționalitate 
Română din Chitighaz; amena-
jarea unei noi săli la Grădinița 
de Naționalitate Română din 
cartierul românesc al orașului 
Giula; modernizarea sistemului 
de termoficare la sediul AȚRU; 
organizarea și funcționarea, în 
cadrul Oficiului AȚRU, a com-
partimentului de sprijin profesi-
onal de metodologie pedagogică; 
înființarea trupei de teatru ama-
tor, în administrarea Centrului 
de Documentare și Informare 
AȚRU. Având în vedere crește-
rea îmbucurătoare a efectivului 
de copii și elevi în instituțiile din 
administrarea autoguvernării pe 
țară, sarcinile perioadei urmă-
toare cuprind neapărat dezvol-
tarea grădinițelor și școlilor, iar 
datorită numărului mare de ore 
obligatorii de educație fizică este 
necesară asigurarea unor săli 
de sport corespunzătoare atât 
instituției școlare din Bătania 
cât şi celei din Chitighaz.

Naționalitatea română bene-
ficiază și de extinderea surselor 
de sprijin pentru cheltuielile ge-
nerale de funcționare a autogu-
vernărilor locale ale naționalită-
ților, care au crescut de la 506,7 
milioane de forinți în 2014 la 
1 miliard 882,2 forinți în 2018.”                                                                                  

Delia

Tiberiu Juhász

Andrea Szenes, Bătania

Bătania

Bătania Chitighaz

Chitighaz

Echipa de dans populare a Şcolii din Cenadul Unguresc, Chitighaz

Traian Cresta
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Sâmbătă, 10 martie,  co-
munitatea românească din 
Pocei dar şi cea din Ungaria, 
în general,  l-a omagiat pe 
cel care a fost forţa motrice 
a comunității românești din 
această localitate. De numele 
Ioan Tanaszi se leagă realizări 
importante atât în domeniul 
învățământului cât şi pe plan 
edilitar-gospodăresc. A fost 
cel care a introdus învăţarea 
limbii române în şcolile din 
Pocei, Darvaş şi Jaca. A luptat 
pentru păstrarea şi îmbogă-
țirea tradițiilor românești. A 
fost membru fondator al zia-
rului românesc „Cronica”. Un 
militant neobosit pentru drep-
turile românilor din județul 
Hajdú-Bihar! Ani de-a rândul 
a condus destinele comunită-
ții românești din Pocei fiind 
președintele Autoguvernării 
Românești locale iar timp de 
şapte ani a fost membru şi 
vicepreședinte al Adunării 
Generale a Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Unga-

Cupa sportivă Ioan 
Tanaszi, ajunsă la 
a XIII-a ediţie

ria. Ioan Tanaszi a rămas în 
amintirea noastră ca o flacără 
vie care îndeamnă urmașii la 
păstrarea şi perpetuarea limbii 
şi culturii române.

În memoria sa, Centrul de 
Documentare şi Informare al 
AŢRU, condus de Mariana 
Negreu Vetró, în colaborare 
cu Autoguvernarea de Naţi-
onalitate din Pocei, condusă 
de Mazs u Jenőné Nusi (sora 
defunctului) şi Şcoala Gene-
rală „Lorántffy Zsuzsanna” 
au organizat pentru a 13-a 
oară competiția sportivă care 
îi poartă numele, „Cupa Ta-
naszi”. 

O lacrimă, o floare, un gând 
pios şi o rugăciune fierbinte 
înălțată către cer pentru sufle-
tul său bun şi iubitor.

La festivitatea de deschidere 
au fost prezenți numeroși oas-
peți care au evocat activitatea 
celui care a devenit părintele 
spiritual al acestei competiții: 
Traian Cresta, reprezentan-
tul românilor în Parlament, 

Tiberiu Juhász, președintele 
AŢRU, Kecskés Gyula, prima-
rul localității, Piroska Mol-
csán, directoarea instituției de 
învăţământ, Kapornai Judit, 
directoarea inspectoratului 
regional, în prezența familiei, a 
soției, celor doi fii, a nepoților, 
surorii, a cadrelor didactice şi 
elevilor sosiţi din localitățile 
Chitighaz, Leucuşhaz, Kismar-
ja, Furta, Săcal şi Pocei pentru 
a se duela în vederea obținerii 
marelui premiu, „Cupa Ta-
naszi”. Startul competiției 
a fost dat de tânărul Robert 
Vetró ,  o tânără speranță a 
fotbalului maghiar. În timp 
ce sportivii  jucau meciuri 
spectaculoase în sala de sport, 
oficialitățile s-au deplasat la 
mormântul lui Ioan Tanaszi 
pentru a-i aduce un omagiu şi 
a depune coroane. A fost ofici-
ată şi o slujbă de pomenire, cei 
prezenți rugându-se pentru 
sufletul defunctului.

Spre orele amiezii com-
petiția sportivă a luat sfârșit 
nu înainte de a fi înmânată 
competitorilor răsplata pentru 
munca depusă. Astfel, toate 
echipele au primit diplome 
şi cupe, cei de pe podium 
primind şi medalii.  Clasa-
mentul a fost următorul: locul 
I – Chitighaz, locul II – Pocei, 
locul III – Furta. Premiile au 
fost înmânate de nepoata lui 
Ioan Tanaszi, Fanni Tanaszi 
şi Mariana Negreu Vetró.

A fost o zi deosebită, a adu-
cerii aminte, a sportului și 
prieteniei!

Evenimentul a fost spriji-
nit de Ministerul Resurselor 
Umane.         

Delia

Robert Vetró Locul II – Pocei

Locul I  – Chitighaz

Depuneri de coroane

Slujbă de pomenire

Deschiderea festivă

Locul III – Furta

Înmânarea premiilor

Fază în atac!
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Capela românească din Crâs-
tor, aparținând Episcopiei Or-
todoxe Române din Ungaria și 
închinată „Buneivestiri a Maicii 
Domnului”, și-a sărbătorit cu 
anticipație hramul, în Dumini-
ca a IV-a din Sfântul și Marele 
Post, a Sfântului Ioan Scărarul 
(18 martie).

Cu acest prilej, în locașul de 
cult a fost săvârșită Sfânta Litur-
ghie Arhierească, de Preasfinți-
tul Părinte Siluan, împreună cu 
un sobor format din părintele 
paroh Alexandru Sereș, părintele 
protosinghel Visarion Tuderici, 
secretarul eparhial și arhidia-
conul Emanuel Văduva, de la 
Catedrala Episcopală din Giula, 
iar răspunsurile la strană au fost 
date cu profesionalism de un 
grup de tineri teologi și semina-
riști arădeni, de la Facultatea de 
Teologie „Ilarion V. Felea”, unii 
dintre aceștia fiind și membri ai 
grupului psaltic „Sfântul Ioan 
Damaschin”, care a efectuat și 
alte slujiri misionare, în Germa-
nia, Ungaria sau Cehia.

La slujbă au participat mai 
multe oficialități.

În cuvântul de învățătură, ros-
tit de Ierarh după împărtășirea 
cu Sfintele Taine, a fost arătat 

Hramul bisericii 
româneşti din 
Crâstor

caracterul de îndoită sărbătoare 
al acestei zile, în care a fost cin-
stit atât Sfântul Ioan Scărarul, 
Dascăl al rugăciunii, nevoințelor 
și sporirii pe calea virtuților 
și a apropierii de Dumnezeu, 
atât de importante și în ziua de 
astăzi, cât și Maica Domnului, 
Ocrotitoarea acestui sfânt locaș, 
care a fost sărbătorită cu antici-
pație, deoarece mai sunt și alte 
locașuri de cult din Episcopia 
Ungariei închinate Praznicului 
Buneivestiri. A fost subliniată, 
din nou, valoarea unor astfel 
de sărbători, care înfrățesc, în 
duh de rugăciune, pe românii 
din diferite localități, și chiar de 
dincolo de granițele teritoriale.

După slujbă, toți cei prezenți 
au fost invitați la o agapă comu-
nă, oferită, ca de fiecare dată, cu 
sprijinul Autoguvernării Româ-
nești din Crâstor, unde această 
frumoasă atmosferă de comu-
niune a continuat.

Primarul localității a mărtu-
risit: „Îmi pare bine că am putut 
lua parte la Sfânta Liturghie să-
vârșită astăzi în această biserică. 
Mă bucur, de asemenea, foarte 
mult, pentru frumoasa colabo-
rare care există între Primărie 
și Autoguvernarea Românească 

din Crâstor și pentru relația de 
respect reciproc ce s-a creat în-
tre noi în anii trecuți și pe care 
o păstrăm. Datorită acesteia 
suntem prezenți de fiecare dată 
când suntem invitați la o mani-
festare religioasă, sau de alt fel. 
Cel puțin o dată pe an, cu prilejul 
hramului, dar și în alte împre-
jurări importante, Preasfințitul 
Părinte Siluan vine în mijlocul 
credincioșilor din Crâstor, și 
prin relațiile oficiale, dar și de 
prietenie ce s-au format între 
instituțiile noastre, luăm parte 
cu bucurie la aceste evenimen-
te. Doresc să aduc mulțumire 
pentru această atitudine pozitivă 
care s-a manifestat între noi și 
reprezentanții românilor din 

Crâstor. Chiar dacă numărul 
acestora, ca și al altor naţionali-
tăţi, s-a mai redus în ultimii ani, 
avem o atitudine reciprocă pozi-
tivă, pentru care vă mulțumim 
și încercăm să sprijinim aceste 
comunități.

Vă dorim toate cele bune și vă 
așteptăm și la alte manifestări!” 

Capela românească din Crâs-
tor funcționează într-un imobil 
achiziționat de credincioși în 
anul 1943 și adaptat nevoilor de 
cult ortodoxe, care a beneficiat, 
de-a lungul vremii de mai multe 
lucrări de restaurare. Imobilul 
din 1943 reprezintă doar o etapă 
în viața comunității ortodoxe 
românești din Crâstor, a cărei 
vechime, pe firul istoriei, urcă cel 
puțin până la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea, după cum mărturi-
sește biserica de lemn existentă 
aici în anul 1779 și care a fost 
înlocuită în anul 1830 cu o altă 

biserică, tot din lemn. Datorită 
precarității acestor vechi loca-
șuri de cult din lemn, în perioada 
1900–1943, sfintele slujbe orto-
doxe românești de la Parohia 
Crâstor au fost săvârșite într-o 
sală a școlii confesionale care 
funcționa, la vremea respectivă, 
în această localitate.

Ultima reparație majoră făcu-
tă la această capelă a avut loc în 
anii 2014–2015 și a vizat înlo-
cuirea în întregime a fațadei, cu 
sprijin financiar din partea De-
partamentului pentru Românii 
de Pretutindeni, de la București 
(DPRRP), dar și al Primăriei lo-
cale, şi al celei înfrățite, din Cefa 
(România, județul Bihor), și al 
credincioșilor Parohiei Crâstor. 
Capela a fost resfințiră atunci, 
la încheierea lucrărilor, în Du-
minica a V-a din Postul Mare, 
din anul 2015 (29 martie 2015).

BPEORU

Petru Ollár  (1924 – 2018)
În ziua de marţi, 13 martie, a plecat pentru totdeauna din 

această viaţă pământească bace Petru Ollár, unul dintre cei 
mai fervenți credincioşi ai Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din 
Giula, Oraşul Mare Românesc. S-a stins din viaţă în localitatea 
Törökbálint, de lângă Budapesta în casa fiului său Petru şi a norei 
Gabi, care l-au îngrijit până în ultima clipă a vieţii.

A avut o viaţă binecuvântată de Dumnezeu cu 93 de ani, din 
care 70 de ani alături de soţia sa, Ana, care a plecat din această 
lume în anul 2017 după o scurtă şi grea suferinţă. Bace Petru s-a 
născut în Chitighaz, în anul 1924, într-o familie de ţărani români 
care şi-au câştigat existenţa prin muncă cinstită. Şcoala elemen-
tară a urmat-o în localitatea natală, Chitighaz, apoi a făcut Şcoala 
de Meserii din Bichişciaba unde a obţinut diploma de strungar. 
Primul loc de muncă a fost la Fabrica de Lapte Praf din Giula 
unde a fost şofer pe o maşină de colectat laptele din comunele şi 
satele furnizoare. Următorul loc de muncă a fost „Vasipari Kft. ”, 
de unde s-a pensionat.

După schimbarea regimului politic, în anul 1992, a fost an-
gajat „trup şi suflet” alături de Biserica Ortodoxă din Giula din 
ambele cartiere româneşti, făcându-se folositor ori de câte ori 

era solicitat. A cântat la strană, a fost „mâna dreaptă” a preoţilor 
slujitori din cele două parohii iar după reactualizarea Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, a colaborat cu PS Siluan, Epi-
scopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, cu PS Sofronie, 
Episcopul Oradei care şi-a început misiunea arhierească la Giula 
precum şi PS Paisie, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei 
şi Caransebeşului.

Atâta timp cât a avut parte de sănătate a muncit mult acasă şi 
după ieşirea la pensie, având un atelier dotat cu cele necesare repa-
rării de biciclete şi obiecte casnice. A avut doi copii, pe Zsuzsanna 
şi Petru, mândria şi bucuria părinţilor, care i-au nespus de mult.

După moartea soţiei, Ana, bace Petru şi-a pierdut bucuria de 
a mai trăi. A rămas nemângâiat pentru toată viaţa, cu toate că cei 
dragi i-au fost aproape.

Înmormântarea a avut loc în ziua de vineri, 23 martie, ora 
11. Slujba prohodului a fost oficiată de un sobor de preoţi, din 
încredinţarea PS Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, condus de părintele arhimandrit Calinic Covaci, 
consilierul administrativ bisericesc al episcopiei. 

Să-i fie ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată! 

D u m i n i c ă ,  8 
aprilie, începând 
cu ora 14, la Bise-
rica Romano-Ca-
tolică din Şercad 
se va celebra Ve-
cernia celei de-a 
Doua Învieri, cu 
binecuvântarea 
PS Siluan. 

E v e n i m e n t u l 
va fi urmat de o 
agapă frățească şi 
este susţinut de 
Autoguvernarea 
R o m â n i l o r  d i n 
Şercad.
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Salut, Primăvară! 
Balul unui nou 
început!

În curgerea ireversibilă a tim-
pului, omul trăieşte cu nădejdea 
unui viitor care-l motivează în 
realizarea unor proiecte ambi-
ţioase. Asta în condiţiile în care 
viaţa cotidiană este accelerată 
la maxim şi de multe ori trecem 
prea uşor cu vederea momente 
esenţiale care fac parte din na-
tura lucrurilor şi a vieţii însăşi.

Procesul de restaurare a omu-
lui se află în legătură directă cu 
reînvierea naturii, ca o recapi-
tulare a frumuseţii acestei lumi, 
gustată din plin de iubitorii de 
frumos şi împlinitori ai tradi-
ţii lor multiseculare. Fiecare 
anotimp este un dat esenţial în 
trecerea noastră prin această 
noţiune impersonală care se 
numeşte timp, iar apropierea 
primăverii ne face să înţelegem 
frumuseţea şi bogăţia unui nou 
început.

Şcoala românească a fost din-
totdeauna matricea inovatoare 

care a legat la inima multor 
generaţii de elevi, sensul şi im-
portanţa păstrării şi perpetuării 
tradiţiilor venite din trecut, 
tradiţii de o mare importanță în 
devenirea noastră.

În data de 10 martie, la ora 19, 
la Centrul Cultural Românesc 
din Giula, Şcoala Generală şi 
Liceul Românesc „N. Bălcescu” 
a organizat mult aşteptatul „Bal 
al Mărţişorului”, manifestare 
devenită de acum tradiţională, la 
care au participat pe lângă elevii 
şi profesorii lor şi invitaţi de sea-
mă care au ţinut să fie prezenţi 
şi să onoreze acest moment din 
viaţa instituţiei de învăţământ 
românesc.

Balul a fost deschis de corul 
elevilor, dirijat de prof. Gheorghe 
Pătcaş, care a interpretat câteva 
melodii dedicate primăverii. 
Apoi, toţi cei prezenţi au ascultat 
frumosul şi instructivul discurs 
rostit într-o preafrumoasă limbă 

românească de doamna director 
dr. Maria Gurzău Czeglédi, care 
cu autoritatea cercetătorului, 
a specialistului în etnografie şi 
folclor, a recapitulat momentele 
frumoase ale acestui anotimp, 
subliniind tradiţiile româneşti 
ale perioadei.

Programul a fost compus din 
momente de dans şi muzică. 
Astfel, au urcat pe scenă: „Seno-
rite și Zorro” – programul clasei 
a 4-a, prof. pregătitor: Emilia 
Gombos Boka; dans modern – 
în interpretarea elevelor clasei a 
6-a, prof. pregătitori: Maria Szu-
csigán, Beata Kondoros Szöllősi 
și Livia Simona Stăvaru; Jivan 
Antonia, clasa a 10-a cu „Cât 
de departe” melodie a formaţiei 
Holograf; Ansamblurile folclori-
ce de dansuri Mititica, Doina, al 
claselor 3–5 şi liceului, coregraf 
şi instructor: Ioan Andrei Nedró 
şi Hanyecz Réka, elevă în clasa 
10-a, interpretând câteva melo-
dii populare românești. Surpriza 
serii a fost reprezentaţia oferită 
de un grup de dansatori, foşti 
elevi ai acestei şcoli, care au 
prezentat un fascinant moment 
alcătuit din dansuri populare 
tradiţionale din partea locului.

În partea a doua a evenimen-
tului cei prezenți s-au pornit pe 
distracţie, dansând şi simţin-
du-se bine până către dimineaţă. 
Un moment emoționant a fost 
extragerea biletelor câștigătoare 
la tombolă, fericiții câștigători 
având parte de surprize şi câşti-
guri valoroase.

A fost o seară deosebită, o 
explozie de tinereţe şi voie bună 
izvorâtă din sufletele unei gene-
raţii în curs de afirmare. Balul a 
fost memorabil şi cu siguranţă a 
lăsat amintiri plăcute în inimile 
tuturor precum şi speranţa că 
această frumoasă tradiţie va 
continua.

Petru Puşcaş 
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Vasile Gurzău este unul dintre povestitorii cunoscuți ai 
românilor din Ungaria, alături de Mihai Purdi, din Otlaca 
Pustă, sau Teodor Șimonca, din Chitighaz. El s-a născut la 
Micherechi în 16 martie 1898, într-o familie numeroasă, 
cu 5 copii, a trăit viața în condiții grele, alături de ceilalți 
consăteni, și chiar dacă nu a făcut multă școală, și-a des-
coperit și cultivat cu multă sârguință acest talent al po-
vestitului, pe care i l-a hărăzit Bunul Dumnezeu și l-a dez-
voltat atât în viața sa obișnuită, de la sat, cât și în timpul 
Primului Război Mondial, când a ajuns, pe front, până în 
Galiția și Italia. Povestea în orice împrejurare și era foarte 
apreciat, iar talentul său a fost descoperit și pus în valoare 
de profesori renumiți de la Budapesta, precum Domokos 
Sámuel, sau folclorista Kovács Ágnes, la propunerea căre-
ia a și primit distincția de „Maestru al artei populare din 
Ungaria”, în 1973.

40 de basme şi povestiri ne-au rămas de la povestitorul 
Vasile Gurzău.

Talentul său și dragostea pentru frumos și arta populară 
au fost preluate de urmașii săi, între care se numără și dr. 
Maria Gurzău Czeglédi, profesoară de Limba Română și 
director al Liceului Românesc, autoarea unor transcrieri 
ale poveștilor bunicului.

„Vasile Gurzău” 
– 120 de ani 
de la naşterea 
povestitorului

La Școala Generală din Micherechi s-a desfășurat cea de-a XIV-a 
ediție a Concursului de povești pentru copii, intitulat „Vasile Gur-
zău”, după numele marelui povestitor român din această comună, 
care a trăit între anii 1898–1980.

La concurs au participat 24 de elevi, din clasele I–VIII, de la 
Școala Generală din Micherechi, precum și mai multe oficialități. 
Rând pe rând, începând de la cei mai mici, din clasa I și până 
la cei mari, din clasa a VIII-a, elevii povestitori au venit în fața 
publicului și cu mult talent au rostit câte o poveste, preluată atât 
din literatura română cât și din creațiile povestitorilor români 
din Ungaria, spuse în graiul local, sau chiar și creații recente, ale 
unor povestitori de astăzi, adaptate la teme de actualitate, din viața 
satului și a societății românești, în general. Poveștile prezentate au 
fost apreciate de un juriu format din dr. Maria Gurzău Czeglédi, 
nepoata povestitorului, Eva Bocior Karancsi și Vasile Poiendan, 

Concursul de 
poveşti „Vasile 
Gurzău”, la Școala 
Generală din 
Micherechi

Vasile Poiendan, Eva Bocior Karancsi, dr. Maria Gurzău Czeglédi şi domnişoara director Ana Ruja

Juhász Sebastian

contemporan al povestitorului omagiat, iar la urmă au fost acor-
date premiile I, II și III, pe categorii de clase. Astfel, clasele: I–II 
(locul I – Réthely Zoltán, cl. 1; locul II – Gombos Emilia, cl. 2; 
locul III – Ţenţ Noel, cl. 3); clasele III–IV (locul I – Puha Ágnes, 
cl. 3; locul II – Csüllög Zsófia, cl. 3; locul III – Rokszin Vivien, cl. 
4), clasele V–VI (locul I – Iuraşoc Eszter, cl. 5; locul II – Gombos 
Ákos, cl. 5; locul III – Sârghie Daiana, cl. 5) și clasele VII–VIII 
(locul I – Juhász Sebastian, cl. 8; locul II – Réthelyi Eszter, cl. 7; 
locul III – Miron Melani, cl. 7), dar și premii speciale, oferite de 
Preasfințitul Părinte Siluan (Toszeczki Márk – o Biblie; Réthelyi 
Eszter – o carte de rugăciuni; Gombos Ákos, Gurzó Ana şi Emilia 
Gombos – câte o iconiţă), Uniunea Culturală a Românilor din Un-
garia (Puha David, cl. 8) și Autoguvernarea Românească Județeană 
din Bichiș (Igaş Ruben, cl. 7 şi Toszeczki Márk, cl. 7). Toţi parti-
cipanții au primit și câte un cadou din partea Primăriei, în semn 
de apreciere pentru participare, efortul depus și talentul arătat.

Premiile au fost primite cu multă bucurie, în entuziasmul ge-
neral al colegilor.

Astăzi, la Școala Generală Românească din Micherechi învață 
un număr de 110 elevi, sub îndrumarea a 13 profesori și a altor 
două cadre didactice suplinitoare.
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Se renovează Băile 
Herculane, „cea mai 
frumoasă staţiune din 
Europa”? 

Restaurarea clădirilor din Băile Herculane nu va avea loc până când nu se vor rezolva 
problemele juridice. După punerea în siguranţă a clădirilor, ca să se restaureze propriu-zis, 
mai întâi trebuie reîntregită proprietatea şi înlăturate problemele juridice, aminteşte 
Oana Chirilă.

Mai departe, tinerii arhitecţi vor să reabiliteze Podul de Fonta, care are legătura cu Băile 
Neptun şi se află în proprietatea primăriei.

Cultul balnear din oraşul de pe Valea Cernei a devenit un punct de atracţie pentru aristo-
craţia romană, după ce s-a dezvoltat sub împărătul Traian. Sub stăpânire austriacă, staţiunea 
a trecut printr-un proces de modernizare, iar în secolul XVIII, Împăratul Franz Iosef descria 
Băilea Herculane ca „cea mai frumoasă staţiune de pe continent”.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a efectuat, în aprilie 2016, mai multe percheziţii 
la sediul Primăriei Băile Herculane, existând indicii că angajaţii Primăriei au înstrăinat 
fără respectarea prevederilor legale la preţuri subevaluate mai multe imobile aparţinând 
oraşului Băile Herculane, printre care şi Băile Neptun.

Primul proiect în iniţiativa de reabilitare a staţiunii Baile Herculane este salvarea monu-
mentului de clasa A, Băile Neptun. Localizat în nordul oraşului, fostele băi ale imperiului 
austro-ungar se degradează rapid.

 Clădirea este declarată pericol public, din cauza că foarte multe ornamente sunt degra-
date, mai ales faţada, acum, în perioada de frig, ploi şi zăpezi. 

 O asociaţi e  a tinerilor arhitecţi a încercat să elaboreze o strategie pentru clădire şi să 
realizeze un studiu de fezabilitate pentru a stabili o funcţiune clădirii, în condiţiile în care 
funcţiunea de băi nu se mai potriveşte având în vedere cerinţele actuale. Studenţii ar vrea 
că odată restaurată clădirea să aibă o funcţiune culturală.

 Foarte multe elemente se desprind şi se prăbuşesc, planşee în interior, pereţi care sunt 
desprinşi de structura iniţială.  Punerea în siguranţă ar trebui să dureze undeva la trei–patru 
luni, dar timpul de lucru depinde de mai mulţi factori, printre care se numără viitoarea firmă 
care va prelua lucrările şi modul în care va aborda proiectul.



Cronica l Vineri, 30 martie 20188 ALEGERI

„Cronica” – publicaţie săptămânală a românilor din Ungaria, editată de Editura de Presă şi Carte Românească „Cronica” Nonprofit SRL. Director executiv şi Redactor-şef: Delia Elena Kovács. Colectiv redacţional: Corina 
Sebestyén şi Pr. Petru Puşcaş. Colaboratori: József Vmirjáncki, Mónika Kelemen Nagy. Tehnoredactor: E. Kovács. Adresă editură/redacţie: 5700 Giula, str. Sáros nr. 17, C.p.: 165. Telefon: 66/462-738. Fax: 66/462-738. E-mail: 
cronica1@invitel.hu, cronica33@gmail.com, http://invitelweb.hu/cronica. Tiparul: Földesi Nyomda, 5630 Békés, str. Verseny nr. 4. Director: Földesi Zoltán. Index: ISSN 1588-4570. Abonamente: la redacţie, personal, prin mandat poştal 
sau transfer bancar. Abonament pe un an: 3.485 forinţi. A lap megjelenését biztosítja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az „Emberi Erőforrás Támogatáskezelő” hozzájárulásával. Apariţia publicaţiei este asigurată prin 
Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria cu finanţare de la „Fondul de Subvenţii al Resurselor Umane” din cadrul Ministerului Resurselor Umane. Responsabilitatea juridică a conţinutului articolelor publicate în Cronica aparţine autorilor. 

Re
cl

am
ă 

pl
ăt

it
ă!

 –
 Fi

ze
te

tt
 h

ird
et

és
!

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


