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Ziua copilului

Î i sărbătorim astăzi, în prima 
zi de vară, pe toţi copiii, din 
Ungaria şi din întreaga lume. 

Ziua Copilului a fost pro-
clamată pentru a sărbători copilăria, 
inocenţa, şi a aminti adulţilor că cei 
mici trebuie protejaţi şi lăsaţi să se 
bucure de inocenţă. Totodată, ziua 
ne este dedicată şi nouă, adulţilor, 
care dorim, tânjim uneori după 
copilărie, aducându-ne aminte de zi-
lele senine, fără griji. Tot noi, adulţii, 
trebuie să conştientizăm că, aşa cum 
am fost noi ocrotiţi când am fost 
copii, acum avem responsabilitatea 
de a ocroti, atât ca părinţi, cât şi ca 
societate, copiii.

Din păcate, trăim într-o societate 
dominată de valori materiale, în care 
timpul a devenit o resursă critică. 24 
de ore par a nu mai fi suficiente pen-
tru a crea un echilibru perfect între 
viaţa de familie şi cariera profesio-
nală. Timpul a devenit mai preţios 
ca oricând, iar timpul petrecut în 
familie, de nepreţuit.

Pentru părinţi, copiii reprezintă 
cea mai frumoasă rază de lumină 
în viaţa acestora. Cu toate acestea, 
din cauza faptului că muncesc mult, 
uneori peste program, cu scopul 
declarat de a le oferi copiilor o viaţă 
mai bună, timpul petrecut împreună 
nu este suficient.

TIMPUL petrecut de părinţi 
împreună cu copiii reprezintă cea 
mai eficientă şi simplă metodă de a 
forma şi întări o relaţie copil-părinte 
sinceră şi sănătoasă. Pentru copii 
este important să poată împărtăşi 
cu părinţii momentele importante, 
emoţiile trăite, primele realizări 
sau primele dezamăgiri. Sprijinul 
constant, sentimentul de suport 
necondiţionat reprezintă bazele 
încrederii în sine pe care copilul o 
va avea în viitor.

O altă problemă a zilelor noastre, 
în relaţia părinţi-copii o reprezintă 
tehnologia. Televizorul nu trebuie 
să fie inima electronică a familiei. 
Nici calculatorul cel mai bun pri-
eten. Telefonul, de asemenea, nu 
ţine loc de afecţiune. Dragostea şi 
ataşamentul, sentimentele şi bu-
curia de a fi împreună sunt valori 
care se trăiesc direct, faţă în faţă, nu 
prin intermediul tehnologiei, fie ea 
telefon, televizor, calculator sau alte 
mijloace electronice.

Peste ani, vom rămâne cu poze 
şi filmuleţe, dar amintirile cele mai 
plăcute sunt cele trăite împreună, 
în mod direct, în fiecare zi. Şi asta 
pentru că Ziua Copilului trebuie să 
fie în fiecare zi.

Praznicul Rusaliilor din acest an (27 mai), a 
fost prilej de bucurie și binecuvântare și pentru 
credincioșii ortodocși români din Ungaria.

După săvârșirea Sfintelor Liturghii în biseri-
cile ortodoxe s-au sfințit spicele de grâu care au 
fost împărțite tuturor credincioșilor, pentru a 
le duce la casele lor, ca semn concret de binecu-
vântare din această zi și de amintire a limbilor 
de foc ale Duhului Sfânt, pogorâte peste capetele 
Sfinților Ucenici și Apostoli ai Mântuitorului la 
Cincizecime.

Au fost citite rugăciunile de invocare a Duhului 
Sfânt și de pomenire pentru toți credincioșii, atât 
cei vii, cât și cei trecuți la cele veșnice, rugăciuni 
cuprinse în slujba Vecerniei Rusaliilor sau a ple-
cării genunchilor.

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Un-
garia – în baza proiectului depus la Ministerul 
Resurselor Umane – în colaborare cu Universi-
tatea de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, face apel 
către directorii unităților de învăţământ românesc 
bilingv ori unde limba română se predă ca obiect 
de studiu, privind posibilitatea participării cadre-
lor didactice la cursurile de perfecționare de vară 
în vederea formării lingvistice şi metodologice. 

Această instruire se va realiza în perioada 2–7 
iulie a.c., la Moneasa, România, şi va cuprinde:

– direcțiile principale ale orientării literaturii 
române, punându-se accent pe literatura con-

APEL AŢRU
temporană – literatura pentru copii şi tineret;

– exerciţii de gramatica limbii române respec-
tiv de dezvoltare a comunicării în limba română. 

Se vor purta discuţii pe temele şi colocviile 
propuse.

Lista cu numele cadrelor didactice partici-
pante va fi înaintată Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria până la data de 5 iunie 
2018. 

Toate cheltuielile (transport, cazare etc.) sunt 
suportate de către AŢRU. 

Participanții vor fi informați pe parcurs în ceea 
ce priveşte ora exactă a plecării.
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Ședința 
Adunării 
Generale 
AŢRU

Parastas în 
memoria 
Floricăi 
Duma

În luna mai s-a împlinit un 
an de la trecerea la cele veșnice 
a celei care a fost Florica Duma, 
„ciocârlia” muzicii populare bi-
horene. Om de aleasă omenie, 
un apropiat al românilor din 
Ungaria, prin plecarea sa la cele 
veșnice a lăsat un gol imens, atât 
în societate, cât şi în folclor. 

Luni, 21 mai, la Catedrala Epi-
scopală din Giula, la inițiativa 
preotului pr. Teodor Marc şi a 
mamei sale Maria, susținuți de 
Autoguvernarea de Naţionali-
tate Română a Orașului Giula, 

s-a adus un pios omagiu „florii” 
bihorene. După Sfânta Slujbă 
din ziua Sfinţilor Împărați Con-
stantin şi Elena, clerul slujitor în 
frunte cu Preasfințitul Părinte 
Siluan, pr. Teodor Marc, pr. 
Vasile Sabău, pr. Origen Sabău, 
arhidiaconii Emanuel Văduva şi 
Claudiu Condurache şi la care 
răspunsurile liturgice au fost 
date de grupul vocal al Facul-
tăţii din Timişoara, s-a săvârşit 
Slujba de Parastas pentru artista 
Florica Duma. 

La eveniment au participat 

oficialități din România şi Un-
garia, precum şi un grup de 
bihoreni în frunte cu deputatul 
parlamentar Dumitru Gherman 
şi primarul Sorin Petru Sarca 
din comuna Borod, Bihor. Ritu-
alul a fost completat cu masa de 
parastas care a fost pregătită de 
Maria Marc şi rudele defunctei, 
moment în care cei prezenți au 
comemorat-o pe Florica Duma, 
prin pricesne şi cânt de dor şi 
jale.

Fie-i somnul lin şi memoria 
binecuvântată!                           Delia

Zece dintre cei 15 membri ai 
Adunării Generale a Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria s-au întrunit joi, 
24 mai, într-o şedinţă ordinară. 
Procesul verbal a fost întocmit de 
Attila Juhász şi legalizat de Erika 
Borbély şi Maria Sarca Zombai. 

Primul punct de pe ordinea de 
zi a cuprins informaţii cu privire 
la cele întâmplate în perioada 
dintre cele două ședințe. Tibe-
riu Juhász, președintele AŢRU, 
cel care a prezidat şedinţa, a 
adus la cunoştinţa membrilor 
programele organizate în cadrul 
comunităţii la care şi dumnealui 
a luat parte precum şi prelua-
rea mandatului ca membru în 
Adunarea Generală a AŢRU a 
doamnei Elekes Gabriella, care 
în cadrul următoarei şedinţe va 
depune jurământul. Modificarea 
prevederilor bugetare pe anul 
2017 a AŢRU şi a instituţiilor 
fondate a fost subiectul discutat 
şi aprobat în cadrul celui de-al 
doilea punct de pe ordinea de zi. 
La punctul trei s-a votat apro-
barea bugetului pe anul 2017 al 
AŢRU şi a instituţiilor subordo-
nate acesteia. Şedinţa a continuat 
cu punctul patru unde au fost 
prezentate şi aprobate dările de 
seamă, activităţile din anul 2017 
a Oficiului AŢRU şi a Centrului 
de Documentare şi Informare al 
AŢRU. Chestiunile legate de sta-
bilirea sarcinilor de dezvoltare a 
educaţiei în limba română au fost 
încadrate în punctul cinci de pe 
ordinea de zi şi a cuprins infor-
maţii cu privire la activitatea Sec-

ţiei de sarcini educaţionale din 
cadrul Oficiului AŢRU precum şi 
a planului de muncă ce urmează 
a fi pus în aplicare. Acest plan 
de muncă cuprinde reeditarea 
a două manuale (Mihai Kozma 
şi Lucia Borza), venind astfel în 
ajutorul învăţământului liceal 
precum şi realizarea unor mate-
riale auxiliare care să cuprindă 
expresii de specialitate în limba 
română la toate nivelurile de în-
văţământ divizate pe discipline 
(începând de la învăţământul 
preşcolar, primar, gimnazial şi 
liceal). Pentru realizarea acestui 
proiect Oficiul AŢRU a fost îm-
puternicit prin votul membrilor 
adunării generale în a demara 
proiectele necesare. Tot în cadrul 
acestui punct doamna Erika 
Borbély, directorul Şcolii de 
Naţionalitate Română din Chi-
tighaz, a ridicat problema lipsei 
cadrelor didactice de specialitate 
precum fizică, biologie, chimie. 
Ana Orosz Simon, conducătoarea 
Secţiei de sarcini educaţionale 
a AŢRU a prezentat activitatea 
grupului pe care îl conduce adu-
când la cunoştinţa celor prezenţi 
motivul pentru care a fost luată 
decizia de a pune în aplicare 
aceste proiecte. Dumneaei a 
amintit şi cursurile de perfecţi-
onare a cadrelor didactice care 
îşi desfăşoară activitatea în in-
stituţii de învăţământ românesc, 
acestea realizându-se în Arad, 
România, prin participarea la 
ore. Cursurile de perfecţionare 
sunt realizate prin colaborarea 
cu Universitatea „Aurel Vlaicu” 

din Arad, aceasta punând la 
dispoziţia comunităţii româneşti 
din Ungaria două cadre didactice 
universitare care asigură partea 
teoretică cu privire la metodo-
logia învăţământului. Traian 
Cresta, purtător de cuvânt în 
Parlamentul de la Budapesta, 
prezent la şedinţă, a susţinut 
darea de seamă a Secţiei de sar-
cini educaţionale menţionând 
că apreciază materialul realizat, 
cerând votarea acestuia fără ni-
cio modificare. Totodată a cerut 
să se pună un mai mare accent 
pe predarea în limba română. 
Alexandru Finna, vicepreşedin-
tele AŢRU, a menţionat impor-
tanţa învăţării limbii române în 
unităţile de învăţământ bilingv 
românesc din Ungaria. 

Autoguvernarea de Naţiona-
litate Română din Leta Mare a 
depus o cerere către Autoguver-
narea pe Ţară a Românilor din 
Ungaria cerând susţinerea de 
editare a unui volum jubiliar (70 
de ani) care să cuprindă istoria 
culturală a etnicilor români din 
acest loc, pentru acest proiect 
alocându-se suma de 150 000 
de forinţi. Această cerere a fost 
dezbătută şi aprobată în cadrul 
punctului şase al ordinii de zi. 
La punctul şapte a fost dezbătută 
modificarea prevederii bugetare 

pe anul 2018 a AŢRU şi a insti-
tuţiilor subordonate acesteia. 
Şedinţa a continuat cu prezen-
tarea şi aprobarea bilanţului pe 
anul 2017 al Editurii de presă 
şi Carte Românească „Cronica” 
Nonprofit SRL urmând dezba-
terea şi aprobarea raportului 
privind auditul intern pe anul 
2017 a AŢRU, situaţie prezentată 
de Gheorghe Kozma, şef de Oficiu 
al AŢRU. Dezbaterea numărului 
de clase şi grupe a instituţiilor de 
învăţământ pe anul 2018/2019 a 
avut loc la punctul zece. Decizia 
privind aprobarea şi încheierea 
contractelor de antreprenori-
at a fost dezbătută în cadrul 
punctului unsprezece, Gheorghe 
Kozma, şef de Oficiu al AŢRU 
prezentând membrilor Adună-
rii Generale situaţia actuală a 
procesului de încheiere a con-
tractele conform modificărilor 
legislative. Şeful de Oficiu a adus 
la cunoştinţa celor prezenţi şi 
obligaţiile pe care le are AŢRU 
cu privire la imobilele în care 
îşi desfăşoară activitatea şcolile 
noastre, proprietarii de imobile 
rămânând şi în continuare pri-
măriile, cu modificarea ca toate 
bunurile mobile să intre în in-
ventarul AŢRU, menţionând că 
acesta, anual, trebuie să realizeze 
o dare de seamă către proprietar 

cu privire la amortizarea clădirii.  
Modificarea Actelor Constitutive 
a instituţiilor de învăţământ a 
constituit următorul subiect, 
care după ce a fost prezentat de 
doamna Necsevné Kósa Ildikó, 
economist, a fost supus votului. 
De asemenea s-au supus votului 
aprobarea planului de achiziţii 
a AŢRU pe anul 2018 precum şi 
deciziile cu privire la procedu-
rile de achiziţie. La aceste două 
puncte şeful de Oficiu a prezentat 
etapele de realizare a achiziţiilor 
conform legii, amintind cele 
două achiziţii care sunt în plan 
de demarare; este vorba despre 
investiţiile de la Grădiniţa Româ-
nească din Giula precum şi de in-
vestiţiile ce urmează a fi realizate 
la şcoala din Bătania prin care se 
vor realiza parcarea şi drumul 
de acces la instituţie. Decizia cu 
privire la acordarea premiului 
pentru „40 de ani de activitate 
în învăţământul românesc din 
Ungaria” s-a realizat în cadrul 
dezbaterii cu uşile închise. Acest 
premiu va fi înmânat următoare-
lor cadre didactice: Eva Cserháti, 
Mihai Cserháti, Szentlélekiné 
Moldován Eva, Bordás Jánosné 
şi Szilágyi Lászlóné Elena. 

La şedinţă a participat şi avo-
catul Autoguvernării, dr. Köszt-
ner István.                                 Corina
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Oraşul Bătania aflat în re-
giunea de graniţă sud-estică a 
Ungariei cu România, la doar 
26 de km de oraşul Arad (Ro), 
are o populaţie multietnică şi 
multi-confesională. Aici trăiesc 
laolaltă maghiari, sârbi, români, 
rromi de religii romano-catoli-
că, greco-ortodoxă, greco-cato-
lică, reformată sau evanghelică.

De ceva timp s-a obişnuit 
ca localitățile să organizeze 
programe cultural-artistice 
în cadrul unor zile denumite 
„ale orașului”. Aşa se face că 

Traian 
Cresta, 
cetățean 
de onoare 
al oraşului 
Bătania

la Bătania, în perioada 25–26 
mai, locuitorii s-au bucurat de 
un program adecvat şi bogat, 
organizat sub această deviză, a 
zilelor bătăniene. 

Vineri, 25 mai, într-un cadru 
festiv, la Casa de Cultură din 
Bătania, primarul localității, 
Marjai János, împreună cu 
membrii consiliului local au do-
rit să răsplătească munca acelor 
persoane care au contribuția la 
dezvoltarea, promovarea cul-
turii şi renumelui acestui oraş. 
Au fost acordate 10 premii şi 

distincţii. Printre premiați s-au 
aflat şi Traian Cresta, reprezen-
tantul românilor din Ungaria în 
Parlamentul de la Budapesta, 
căruia i-a fost conferit titlul 
de „Cetăţean de Onoare” al 
localității şi Roland Ristin, elev 
la Şcoală Generală şi Grădiniţă 
„Lucian Magdu” din Bătania, 
pentru rezultatele eminente la 
învăţătură, sport şi artă. 

Românii din Bătania au cu 
ce se mândri! Cei care au pus 
umărul la întărirea şi perpetu-
area acestei nații, pe aceste me-

leaguri, sunt răsplătiții pentru 
efortul lor, pentru rezultatele 
nobile aduse comunității din 
care se trag dar şi a celei în care 
locuiesc. 

Vedem o predare a ștafetei! 
Cei tineri şi ambițioși au primit 
de la înaintașii lor „seminţe 
bune”, pe care trebuie să le 
îngrijească, să le „ude” şi „sape” 
pentru a obţine mai târziu roa-
dele mult dorite. 

Vedem aici pilda personali-
tăţii cu experienţă, cu un bogat 
bagaj de cunoştinţe şi tânărul 

dornic de afirmare, harnic şi 
sârguincios.

Românii au demonstrat şi 
cu alte ocazii că sunt oameni 
muncitori, sârguincioși, per-
severenți, oameni care sfințesc 
locul. Acest lucru este valabil 
şi pentru bătănieni! BRAVO, 
români! 

De la programul cu ltu-
ral-artistic prezentat în centrul 
orașului nu a lipsit prestația 
Grădiniței şi Școlii Românești 
„Lucian Magdu”, cu un frumos 
moment românesc.                Delia

Traian Cresta primind titlul de „Cetăţean de Onoare” al oraşului Bătania Roland Ristin

Premianţii Bătaniei Învăţ. Sofia Pilan, Şef Oficiu AŢRU – Gheorghe Kozma, Traian Cresta, Delia Kovács, Gheorghe Mihuţ

Zi deosebită
În după-amiaza zilei de 24 

mai, la Biserica Ortodoxă 
Română din Chitighaz s-a ofi-
ciat Sfânta Taină a Cununiei, 
oficiată de părintele Olteanu 
Florin. În faţa lui Dumnezeu 
şi-au unit viețile Gavriil Gur-
zău şi Ana Sălăjan, având ca 
naşi pe dr. Gheorghe Martin şi 
soţia sa, Erika. În prezența a 
numeroşi invitați, cei doi tineri 
au mărturisit în faţa Sfântului 
Altar, că vor păstra legătura 
dragostei dintre ei curată şi 
neîntinată, ca o chezășie a 
familiei creștine în care să dăi-
nuiască pacea şi înţelegerea. 

Ziua următoare, 25 mai, la 
Hotelul Park din Giula, care 
are în apropiere un frumos 
parc „Csigakert”, a avut loc 
masa oferită de miri tuturor 
invitațiilor care s-au prezentat 

la acest eveniment. Înainte de 
cină, într-un spaţiu frumos 
amenajat a avut loc „şedinţa 
foto” precum şi „şedinţa vi-
deo”, fiind organizate spre pu-
rurea aducere aminte a acestui 
eveniment deosebit din viaţa 
tinerilor căsătoriți.

Înainte de servirea cinei, 
părintele Petru Puşcaş a rostit 
rugăciunea „Tatăl Nostru”, în 
limba română, binecuvântând 
mâncarea şi băutura şi pe cei 
prezenți, după care părintele 
Marc Teodor, a rostit „Tatăl 
Nostru în l imba maghiară 
citind şi o rugăciune de bine-
cuvântare.

După finalizarea ceremoniei 
invitații s-au simțit în largul 
lor, voia bună şi distracția fiind 
prezente până spre dimineaţă.

Felicităm şi noi tinerii căsă-

toriți, dorindu-le sănătate, 
viaţă paşnică şi lungime 
de zile întru legătura pă-
cii, dar de prunci, care să 
le facă viaţă împlinită şi 
fericită. 

Felicităm de asemenea 
pe părinții lor, care le-au 
dat viaţă şi care s-au ocu-
pat de creşterea şi educarea 
lor, până la acest moment 
când şi-au unit viețile şi 
care îi vor sfătui şi de acum 
înainte cu dragoste, aju-
tându-i să treacă peste 
momentele di f ici le din 
viaţa lor.

Nunta a fost un adevărat 
eveniment în cadrul comu-
nității românești din Giula, 
așa cum de altfel este orice 
nuntă românească, mirii 
fiind cunoscuți prin natura 
profesiilor. La buna reușită 
a acestuia contribuind şi 
timpul foarte frumos, de 
sfârşit de luna mai.            P.P.
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Înființarea 
fanfarei 
din Chitighaz

Cuvântul vieții
 

„Lăudaţi pe Domnul!… Lăudaţi-L 
cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu 
alăuta şi harfa!” 

Psalmul 150:1,3

În regiunea noastră, o dată cu 
dezvoltarea bisericilor baptiste, 
rând pe rând, s-au înființat co-
ruri şi fanfare. Astfel la Curtici, 
Buteni, Şiclău, apoi în anul 1918 
la Chitighaz.

Fanfara s-a format cu 13 mem-
bri şi a fost instruită de dirijorul 
din Curtici, Gheoghe Mariş, care 
a servit între anii 1918 şi 1921. 
Biserica soră din Curtici şi mai 
târziu a contribuit la dezvoltarea 
fanfarei din Chitighaz prin lucră-
torii săi şi prin cântările puse la 
dispoziţie.

Între anii 1921 şi 1933 fratele 
Kiss Gábor de la Bichiş instruia 
şi dirija fanfara.

Din anul 1933 până în 1935 
fratele Gheorghe Honfi a condus 
fanfara.

De la 1935 până la 1945 fanfa-
ra şi-a continuat activitatea sub 
conducerea fratelui Petru Stan.

Izbucnind Al Doilea Război 
Mondial, cei mai mulţi tineri 
fanfarişti au fost chemaţi la luptă, 
din care foarte puţini s-au întors 
acasă. Prin aceasta fanfara s-a 
distrus, şi-a încetat serviciul 
pentru un timp.

În anul 1947 la iniţiativa frate-
lui Gheorghe Honfi şi Petru Sele-
jan, fanfara a fost reorganizată. 
De fapt a trebuit reînfiinţată, 
alcătuită din nou din tineri. Din-
tre fanfariştii bătrâni doar fratele 
Ioan Szarka a servit în continuare 
în rândul fanfarei noi. Fanfara a 
fost formată din 25–30 de tineri 
evlavioşi, care au avut mare râvnă 
pentru a învăţa muzica şi a servi 
în fanfară, jertfind mult pentru 
aceasta. Sub instrucţia fratelui 
Petru Selejan, aveau cinci seri de 
instruire pe săptămână, de câte 
3–4 ore, însuşindu-şi cunoştin-
ţele elementare şi practice ale 
muzicii. La început cântau cân-
tările vechii fanfare primite de 
la fratele Honfi, iar mai târziu au 
primit ajutor de la Curtici, prin 
fratele Sârb Sabin, care le-a pus 
la dispoziţie cântări prelucrate 
pentru fanfară. Muzicanţii au 
îndrăgit mult aceste cântări şi în 
acest timp fanfara a atins un înalt 
nivel de organizaţie şi servire.

Din anul 1954 până în 1989 
fratele Gheorghe Szabó a dirijat 
fanfara. Precum reiese din cifre, 
dânsul a servit mai mult timp 
în fruntea fanfarei. În această 
perioadă a continuat creşte-
rea şi dezvoltarea fanfarei, ser-
vind cu multă râvnă, pricepere 
şi jertfire. Numărul fanfarei 
era același, de 23–25 membri. 
S-a îmbogățit repertoriu fan-

farei prin multe cântări noi.
Din anul 1989 prin sosirea 

fratelui Gheorghe Moţ de la Cur-
tici, serviciul fanfarei a luat un 
nou avânt. Fratele cu mare en-
tuziasm, cu multă cunoştinţă 
muzicală şi prin multă jertfire 
a introdus multe cântări noi în 
repertoriul fanfarei, atât cele 
compuse de dânsul cât şi multe 
altele prelucrate pentru fanfară. 
Fanfara a trăit zile de înnoire şi 
refacere în această perioadă.

Din 1993 fratele Iosif Stan 
dirijează fanfara bisericii. El 
este devotat în păstrarea tradi-
ţiei bune a fanfarei moştenită 
de la bunicul său şi de la ceilalți 
înaintași, adăugând contribuția 
sa la dezvoltarea fanfarei şi sus-
ținerea serviciului ei. În anii din 
urmă fratele Stan a fost ajutat, 
în dirijarea fanfarei, de tânărul 
Ioan Szabó. În prezent, serviciul 
fratelui Iosif Stan e ajutat de 
fratele Gheorghe Balázs, dirijor 
de cor la Seghedin, care deseori 
serveşte în biserică, fiind originar 
din Chitighaz. 

În ultimii ani au fost organiza-
te concerte muzicale de Crăciun, 
la care au participat mai mulţi 
foşti membri ai fanfarei, care au 
urmat o carieră muzicală profe-
sională.

Despre toţi dirijorii trebuie 
să menţionăm, încă o dată, că 
în toate timpurile au lucrat şi 
au jertfit foarte mult pentru 
serviciul lor. În condiţii nefavo-
rabile, fără unelte tehnice, doar 
prin manuscrise au compus şi 
au prelucrat cântări potrivite. 
Manuscrisele au fost multiplicate 
punându-le la dispoziţia fanfariş-
tilor. Ca dovadă stau la dispoziţie 
multele caiete de cântări astfel 
pregătite. De altfel, tot aşa s-a 
lucrat şi pentru cor. În această 
lucrare trebuie să amintim pe 
tânărul Gheorghe Honfi, ca şi 
conducător de cor.

Pregătirea lor muzicală şi ta-
lentul lor diferă mult, dar aveau 
acelaşi devotament. Unii, în 
mod autodidactic şi-au însuşit 
cunoştinţele, învăţând de la în-
aintaşii lor, alţii au beneficiat de 
cunoştinţele muzicale învăţate la 
armată; tot alţii au ajuns să urme-
ze şcoli muzicale profesionale, 
însuşindu-şi cunoştinţe pe care 
le-au folosit în îmbunătăţirea 
serviciului lor.

Serviciul fanfarei e mare bine-
cuvântare pentru biserică. Are 
rol important în lucrarea misio-
nară. E un bun mijloc de a aduna 
poporul la ascultarea cuvântului 

divin. De multe ori s-a umplut 
casa de rugăciune, mulţi venind 
să asculte fanfara.

Pentru tinerii din biserică, 
fanfara a însemnat o comunitate 
aparte, o părtășie frățească şi 
prietenească, un loc de strân-
gere şi un ţel în servire. Prin 
aceasta au devenit legaţi de bise-
rică şi mulţi dintre ei au devenit 
membrii bisericii. Prin fanfara 
bisericii, tinerii au ajuns la cu-
noştinţele elementare muzicale, 
care apoi multora le-a stârnit 
interesul de a se perfecţiona 
în muzică devenind artişti sau 
profesori de muzică.

Serviciul principal al fanfarei 
a fost şi este împodobirea servi-
ciilor de închinare ale bisericii, 
prin laudă adusă Domnului şi 
chemare la mântuire. Pe lângă 
aceasta, fanfara serveşte la ocazii 
familiare, nunţi şi servicii fune-
rare. Serviciul fanfarei se extinde 
pe teritorul cercului misionar, în 
bisericile înfrăţite. În comună 
şi împrejurimi, de zeci de ani, 
serveşte la festivităţile obşteşti 
şi culturale, cât şi la serviciile 
ecumenice. În semn de apreciere, 
în anul 2012 a primit diplomă din 
partea Autoguvernării de Naţio-
nalitate Română din Chitighaz. 
Fanfara a luat parte la mai multe 
festivale internaţionale, organi-
zate de bisericile baptiste şi de 
instituţii culturale din România. 
În anul 2005, la parada fanfa-
relor, organizată de Consiliul 
Judeţean Arad, a obţinut diplomă 
de excelenţă.

Ca toate comunităţile, şi fan-
fara, a purtat o continuă luptă şi 
a trecut prin multe peripeţii. Cel 
rău totdeauna pe aceia îi atacă, 
care duc steagul şi pornesc îna-
inte. Credincioşia lui Dumnezeu 
însă n-a lăsat să cadă victimă 
atacurilor celui rău ci a ocrotit-o 
până-n ziua de azi. „...El rămâne 
credincios, căci nu Se poate 
tăgădui singur.” II Timotei 2:13.

Aşa am ajuns la serbarea pre-
zentă, la aniversarea de o sută de 
ani a fanfarei. Domnului să-I fie 
laudă pentru aceasta.

„Nu nouă, Doamne, nu nouă, 
ci Numelui Tău dă slavă pentru 
bunătatea Ta, pentru credincio-
şia Ta!” Psalmul 115:1.   

Dr.Ştefan Cioca
prezbiter

1921

2018

1965

2008
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Caligrafia este arta „scrisului 
de mână”, deşi în zilele noastre 
aceasta are o tentă de „vintage”. 
În unele state scrisul de mână 
a fost scos din obligativitatea 
studiilor însă noi, toţi cei care 
am studiat diferite materii pe 
parcursul anilor de şcoală poate, 
într-o bună zi, vom ajunge să fim 
calificaţi pentru capacitatea pe 
care, mulţi dintre semenii noştri 
nu vor reuşi să o realizeze fără 
calculator. 

„Vintage” sau nu, caligrafia 
este acea artă care ne poate defini 
într-o oarecare măsură carac-
terul, personalitatea. De fapt, 
scrisul de mână se formează din 
primii ani de şcoală când micul 
elev învaţă să folosească stiloul.

Arta scrisului de mână frumos 
şi ordonat a atras atenţia institu-

Ida Avramucz 
– premiantă 
la caligrafie

ţiei de învăţământ „Gál Ferenc” 
din Szarvas, Şcoala de Practică şi 
Grădiniţa, care a iniţiat concur-
sul „Mânuirea stiloului”, în ideea 
de a se pune tot mai mare accent 
pe scrisul de mână frumos. 

Concursul s-a desfăşurat pe 
patru categorii și a fost adresat 
claselor I–IV. Printre lucrările 
trimise s-a aflat şi un text scris 
de mână al elevei din clasa întâi 
a Şcolii Româneşti „Nicolae Băl-
cescu” din Giula, Ida Avramucz, 
o fetiță sensibilă, drăguţă, mereu 
cu zâmbetul pe buze, care acordă 
atenţie la tot ce o înconjoară, la 
semeni şi căreia îi place foarte 
mult să creeze, să scrie compu-
neri, în marea parte a propriilor 
ei lucrări fiind inclusă desigur, 
familia. Cunoscând acest tânăr 
talent, am dedus că de fapt eleva, 

merge pe principiul: „Este fain să 
înveţi”!

Dintre cele 300 de texte scrise 
de mână și înregistrate la această 
categorie, Ida s-a clasat pe locul 
III.

Organizatorii concursului au 
pus la dispoziţia tuturor partici-
panţilor acelaşi text, la categoria 
claselor întâi acesta făcând refe-
rire la anotimpul „Toamna”. Eleva 
Ida Avramucz a fost îndrumată 
de doamna învăţătoare Maria 
Rokszin Bányainé. 

„Îmi place foarte mult la şcoa-
lă, îmi place să scriu, să învăţ însă, 
cea mai mare bucurie, satisfacţie 
a mea este faptul că împreună cu 
familia, la îndelungi insistenţe, 
ne-am stabilit la Giula, oraşul 
natal al părinţilor mei şi unde, 
trăiesc bunicii, mătuşile şi unchii 
mei. Tare mult mi-am dorit să 
locuiesc aici, alături de toţi cei 
dragi mie, să fiu mai aproape de 
rădăcini, chiar dacă m-am născut 
în Dublin. Cât despre planurile 
mele de viitor pot să vă spun că, 
deşi sunt încă la început de drum, 
când voi fi mare doresc să devin 
profesor de desen” – ne-a declarat 
Ida Avramucz, mica noastră pre-
miantă.                                                Corina

În perioada 18–20 mai, un 
grup de 17 elevi, din clasele 
III–VII, de la Școala Generală 
Românească din Micherechi, au 
participat la cea de-a VI-a ediția 
a Taberei de Religie desfășurată 
sub genericul „Muguri de lumi-
nă”, la mânăstiri și biserici din 
România.

La solicitarea Preasfințitu-
lui Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și cu binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Episcop 
Gurie, copiii și însoțitorii lor 
au fost cazați în această peri-
oadă la Mânăstirea Crișan, din 
Episcopia Devei și Hunedoarei, 
unde au participat la sfintele 
slujbe, au cunoscut mânăstirea 
și frumusețile ei, iar de aici au 
vizitat și alte biserici și mânăstiri 
reprezentative din această zonă.

Tabără de 
Religie pentru 
elevi români 
din Micherechi

Copiii au pornit vineri dimi-
neață din Micherechi, împre-
ună cu părintele protosinghel 
Visarion Tuderici, secretarul 
eparhial al Episcopiei din Unga-
ria și profesor de Religie la Școala 
Generală din Micherechi, cu 
Ana Ruzsa, directoarea şcolii și 
Danny Attila, primar al localită-
ții Mezőgyán și au vizitat în pri-
ma zi Schitul Vața de Sus, situat 
într-o zonă pitorească montană 
din județul Hunedoara și Mânăs-
tirea Crișan, unde s-au întâlnit 
cu viețuitorii acestor așezăminte 
monahale și au admirat frumu-
seților naturale deosebite ale 
locurilor în care sunt ele situate.

Sâmbătă, 19 mai, grupul s-a 
întâlnit cu Preasfințitul Părinte 
Siluan și a luat parte, împreună 
cu alți credincioși, la Sfânta 
Liturghie Arhierească săvârșită 

de Ierarh în biserica Mânăstirii 
Crișan, împreună cu Părintele 
Arhimandrit Visarion Neag, 
Starețul Mânăstirii, cu părintele 
protosinghel Visarion Tuderici și 
cu alți slujitori ai Sfintei Mânăs-
tiri Crișan, integrându-se astfel, 
în mod deplin, în viața liturgică 
a mânăstirii.

Ierarhul, împreună cu copiii 
și însoțitorii lor, au vizitat apoi 
Mânăstirea Lainici, din Mi-
tropolia Olteniei, unde au fost 
întâmpinați și conduși peste 
tot de Părintele Stareț Ioachim 
Pârvulescu, care le-a prezentat 
istoricul mânăstirii, biserica 
veche, istorică și pe cea nouă, 
odoarele de preț: Sfintele Moaște 
ale Sfântului Cuvios Irodion de la 
Lainici, icoana Maicii Domnului 
Grabnic Ajutătoare, copie în mă-
rime naturală a originalului aflat 
în Mânăstirea Dohiaru, din Sfân-
tul Munte Athos, felul descoperi-
rii Sfintelor Moaște ale Sfântului 
Irodion și alte aspecte specifice 
vieții monahale, pe care copiii 
din Micherechi le-au ascultat 
cu mare atenție. Următorul 
popas al grupului din Ungaria 
a fost la Mânăstirea Prislop, din 
Episcopia Devei și Hunedoarei, 

unde, de asemenea, maicile din 
această mănăstire le-au vorbit 
copiilor despre istoria locului și 
întemeierea mânăstirii, despre 
ctitorii de seamă și despre Pă-
rintele Arsenia Boca, care a fost 
vestit duhovnic și îndrumător al 
Mânăstirii Prislop și a fost căutat 
de nenumărați credincioși, în 
timpul vieții, dar și după mutarea 
sa la cele veșnice. Copii au mers 
apoi la mormântul Părintelui 
Arsenie și la peștera Sfântului 
Ioan de la Prislop, unde s-au 
rugat și au admirat frumusețea 
spirituală și naturală a acestor 
locuri, după care s-au reîntors 

la Mânăstirea Crișan, destinația 
finală a acestei zile.

În cea din urmă zi a Taberei, 
elevii împreună cu domnişoara 
director și părintele Visarion 
Tuderici, au luat parte din nou 
la Sfânta Liturghie, săvârșită în 
Duminica a VII-a după Paști 
(20 mai), tot în biserica centrală 
a Mânăstirii Crișan, iar după 
agapa comună, oferită din partea 
mânăstirii, s-au întors în locali-
tatea lor de baștină din Ungaria, 
cu sufletele îmbogățite de multe 
cunoștințe și trăiri deosebite, 
adunate de-a lungul acestor zile.

BPEORU
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Ţară de poveste, oameni de 
poveste, locuri minunate ca-n 
poveşti sunt doar câteva expre-
sii care ne fac să ne amintim de 
acele „poveşti la gura sobei” care 
ne-au încântat copilăria.

La nivelul cel mai arhaic al 
culturii, lupta dintre bine şi rău a 
fost tema principală care domina 
viaţa spirituală a românilor, când 
cele două forţe se luptă iar din 
această sforțare învinge binele.

Cine nu-şi aminteşte cu plăce-
re de anii în care ni se spuneau 
poveşti de către bunicii şi părinții 
noștri, ori noi înşine citeam în 
cartea cu poveşti despre per-
sonaje fantastice, unele care 
reprezentau răul şi cât de fericiți 
eram atunci când, la final binele 
suprem învingea răul, cu alte 
cuvinte acţiunea terminându-se 
cu bine spre încântarea noastră.

Pentru ca viaţa poveștilor să 
fie fără de moarte, pentru ca 
acest mod de educaţie spirituală 
să nu fie dat uitării, conducerea 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română a Oraşului Bichişciaba a 
iniţiat un „Concurs de povestire” 
la care sunt invitați, an de an, ti-
neri elevi de la școlile românești, 
care interpretează cu mult talent 
şi har, fragmente din poveşti ne-
muritoare care scot în evidență 
pe lângă continuarea unei tradiţii 
moștenite din strămoşi şi gustul 
pentru o literatură, în care vir-
tutea înțelepciunii este pecetea 
începutului lucrurilor.

Inițiatorul şi părintele spiritu-
al al acestei acţiuni de româneas-
că învăţătură a fost regretatul 
Gheorghe Gros, care astăzi a 
preluat numele concursului. 

Vineri, 18 mai, la Casa poveş-
tilor din localitate, peste 70 de 
elevi din întreaga comunitate au 
venit pentru a  nara o povestea. 
Concursul s-a desfăşurat pe două 
categorii: şcoli bilingve (Giula, 
Aletea, Chitighaz, Micherechi, 
Bătaia, Bedeu, Săcal şi Körös-
nagyharsány) şi unde l imba 

Concurs 
de poveşti 
„Gheorghe 
Gros”, la 
Bichişciaba

română se predă ca obiect de 
studiu (Leucuşhaz, Furta, Apateu 
şi Pocei) fiecare cu subcategorii 
de vârstă.

La deschiderea evenimentului 
au fost prezenți Preasfinţitul 
Părinte Siluan, Traian Cresta, 
reprezentantul românilor în 
Parlamentul de la Budapesta, 
Tiberiu Juhász, preşedintele Au-
toguvernării pe Ţară a Români-
lor din Ungaria, doamna Maria 
Gros, soţia răposatului Gros, 
Gheorghe Kozma, şef de Oficiu 
AŢRU, Gheorghe Marc, preşe-
dintelel Clubului Pensionarilor 
Români din Giula, Aurel Becan, 
reprezentantul Consulatului 
General al României la Giula, pr. 
Teodor Marc, vicepreședintele 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română a Județului Bichiş, dr. 
Florea Olteanu, şeful de catedră 
pentru naţionalităţi a Insitutului 
Pedagogic „Gál Ferenc” de la 
Szarvas, Gheorghe Santău, pre-
şedintele Autoguvernării Româ-
ne din Leucuşhaz, Bihari Csaba, 
directorul Şcolii din Furta şi 
preşedinte al Autoguvernării 
Române din Mezősas, dr. Eugen 
Gagea, prodecan al Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Cuvântul de deschidere a 
aparținut gazdei, Autoguvernă-
rii de Naţionalitate Română a 
Orașului Bichişciaba, prin pre-
ședintele Teodor Juhász, expri-
mându-și bucuria realizării unui 
nou concurs de poveşti. Manuela 
Traciuc, vicepreședinte a făcut 
cunoscut modul de desfăşurare 
al concursului.

Prezenți la eveniment, Traian 
Cresta şi Tiberiu Juhász au adre-
sat celor prezenți cuvinte po-
trivite momentului, cuvinte de 
încurajare şi succes.

Juriul a ascultat poveștile fie-
cărui concurent punctând expri-
marea, dicția, prezența scenică.

Fiecare concurent a primit 
câte o diplomă de participare şi 
o medalie, iar cei de pe podium 

şi premii. Preasfințitul Părinte 
Siluan a împărțit cărți şi iconițe 
unor elevi talentați. 

În timp ce concursul se de-
rula, oficialitățile s-au deplasat 
la Cimitirul „Kliment Pál” unde 
domnul Gheorghe Gros îşi doar-
me somnul de veci, aducând un 
omagiu iar PS Siluan săvârșind o 
slujbă de pomenire pentru odih-
na sufletului său, după care s-au 
depus coroane de flori. 

Podiumul a arătat astfel: 
– şcoli cu obiect de studiu 

limba română
clasele 3–4: locul I – Pap 

Réka; locul II – Alimar Renata; 
locul III – Farkas Gréta; menţi-
une – Hajzer Emma.

clasele 5–6: Borsi Jásmin; 
locul II – Tóth Amália Boglárka; 
locul III – Kasa Renáta; 

clasele 7–8: locul I – Sutak 
Shalomea; locul II – Jakab Cin-
tia; locul III – Papp Csilla.

– şcoli bilingve
clasele 1–2: locul I – Iva Ro-

bert; locul II – Gombos Emilia; 
locul III – Martyin Márk; 

clasele 3–4: locul I – Stan 
Aida; locul II – Puha Ágnes; locul 
III – Mara Stăvaru.

clasele 5–6: locul I – Vla-
dimir Putin; locul II – Emma 
Medgyesi; locul III – Vivien Sző-
ke; menţiune – Ákos Gombos şi 
Cristina Juhász.

clasele 7–8: locul I – Nata-
şa Dimoiu; locul II – Melania 
Miron; locul III – Beata Kiss; 
menţiune – Vlad Farkas şi David 
Puha.

Unii elevii au dorit să-şi pre-
zinte povestea prin culoare. 
Lucrările lor au fost punctate de 
un juriu de specialitate. Astfel 
pe locul I s-a clasat Judit Oláh, 
locul II – Florica Gurleoi şi locul 
III – Szalai Nóra. 

Pr in punctaju l  acumulat 
„Cupa transmisibilă Gheorghe 
Gros” i-a revenit echipei școlii 
din Bătania. Cele două laptopuri 
puse în joc au fost adjudecate de 
echipele școlilor din Bătania (42 
de puncte) şi Leucuşhaz (40 de 
puncte). 

Premianții au mai primit ca-
douri din partea domnului re-
prezentat al românilor în Parla-
mentul de la Budapesta, Traian 
Cresta. 

Atmosfera de bucurie, secon-
dată de spiritul concursului, de 
ambianța potrivită a locului, de 
mireasma simbolică a poveștilor 
împărtășite de copii și de satis-
facția premiilor obținute, dar și 
bucuria petrecerii împreună a 
românilor de diferite vârste au 
încununat întreaga manifestare.

P/D
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Festivalul Cerbul 
de Aur ar putea 
reveni după o 
pauză de 9 ani

De-a lungul anilor, acest festival a găzduit apariţii şi recitaluri ale unor vedete precum 
Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, 
Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, 
Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, 
Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow 
şi mulţi alţii.

În an aniversar, dedicat Centenarului României şi semicentenarului festivalului, TVR 
propune un format special al evenimentului, cu o gală aniversară, două zile de concurs şi o 
gală a evenimentului, potrivit comunicatului. Festivalul se va încheia cu o gală centenară, 
un spectacol folcloric ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de 
actualitate ale acestui gen muzical.

O nouă ediţie a Festivalului Cerbul de Aur, după cea mai recentă, din 2009, ar putea avea 
loc în perioada 29 august – 2 septembrie, la Braşov.  Festivalul Internaţional Cerbul de Aur 
a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, cea mai recentă fiind organizată în anul 2009. 
Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România 
şi, în mod tradiţional, la Braşov, se arată în același comunicat.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii TVR şi ai autorităţilor locale au convenit, de principiu, 
ca evenimentul să fie realizat în coproducţie de televiziunea publică, Primăria şi Consiliul 
Judeţean Braşov.

Reprezentanţii Televiziunii Române s-au întâlnit cu autorităţile locale din Braşov pentru 
a discuta detalii privind organizarea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur. La discuţie au 
participat o delegaţie a TVR condusă de Doina Gradea, preşedinte-director general, George 
Scripcaru, primar al Braşovului, şi Ioan Andrei Veştea, preşedinte al Consiliului Judeţean 
Braşov.

Totodată, participanţii la discuţie au agreat ca posibilă perioadă de desfăşurare a fes-
tivalului intervalul cuprins între 29 august – 2 septembrie, urmând ca TVR să facă toate 
demersurile legale pentru organizarea evenimentului.
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Ziua Românilor din Chitighaz
A doua ediţie a Zilei Românilor din Chitighaz a avut loc 

sâmbătă, 26 mai. Evenimentul a fost organizat de Autogu-
vernarea de Naţionalitate Română cu sprijinul Fondului 
de Subvenţii al Ministerului Resurselor Umane şi a avut 
un conţinut bogat în programe culturale, gastronomice şi 
artistice. Ziua a început cu întrecerea bucătarilor care s-au 
întrecut în prepararea diferitelor specialităţi de mâncare 
tradiţională. Cei mai buni au fost premiaţi cu cadouri fru-
moase, după ce un juriu de specialitate a punctat gustul, 
aspectul, textura preparatelor, dar şi modalitatea de prepa-
rare. De la ora 11, în cadrul Bibliotecii „Táncsics Mihály”, a 
avut loc prezentarea noului volum „Românii din Chitighaz 
– Cele trei rituri de trecere la chitighăzenii ortodocşi”, al 
doamnei Maria Sarca Zombai. Volumul a fost prezentat 
de Erika Borbély, directoarea Şcolii Generale Bilingve de 
Naţionalitate Română, vicepreşedinte a autoguvernării. 
Doamna director spunea că „scopul scrierii acestei cărţi 
a fost acela de a prezenta viaţa românilor ortodocşi de 
la sat. A aranjat fotografiile după o anumită tematică. 
Textul s-a bazat pe articole apărute în Foaia Româ-
nească. Fotografiile întăresc cele scrise. Timp de 300 de 
ani românii au pus bazele acestui sat, care a devenit 
loc natal pentru 16 generaţii. Şi-au format o cultură 
de muncă, s-au ocupat cu cultivarea pământului şi 
creşterea animalelor. Obiceiurile reprezintă modul de 
gândire, rânduiala şi aranjarea vieţii comunităţii şi a 
familiilor chitighăzene. Maria Sarca Zombai a ajuns 
la hotărârea să întocmească o carte cu titlul „Cele 
trei rituri de trecere la românii ortodocşi”. Munca 
aceasta o face cu pasiune, dar simte şi o datorie faţă 
de strămoşii români ortodocşi, băştinaşi, întemeietorii 
satului. Materialul colecţionat şi prezentat în carte e 
o comoară despre românii din Chitighaz, care arătă 
caracterul, omenia românilor, ţinerea de locul natal, 
de familie şi de casă.”

Această carte se alătură altora scrise de-a lungul tim-
pului de aceeaşi autoare: Istoria de 220 de ani a Şcolii 
româneşti din Chitighaz (2012); Obiceiuri de nuntă (ospăţ) 
la românii din Chitighaz (2013); Tradiţiile românilor din 
Chitighaz (2015); Istoria completată a Şcolii româneşti 
din Chitighaz (2015); Biserica şi comunitatea ortodoxă 
între 1716–2016 (2016); Kétegyháza – Chitighaz története 
képekben (2016).

Pe scena amplasată în faţa Casei de Cultură, în deschi-
derea evenimentului, alături de membrii autoguvernării 
(Alexandru Finna – preşedinte, Erika Borbély – vice-
preşedinte, Ágnes Csoka şi Hajnalka Avramucz Gyebnár 
– membri) a fost şi consulul general Trandafir Vasiloni, 
care a transmis gânduri, potrivite momentului, pentru toţi 
românii din Chitighaz şi cei prezenţi, felicitând totodată 
strădania gazdelor. 

Alexandru Finna a declarat deschisă Ziua Naţionalităţii 
Române 2018. Au urcat pe scenă preşcolarii, şcolarii şi ele-
vii Grădiniţei şi Şcolii Generale Bilingve de Naţionalitate 
Română, Ansamblul de Păstrarea Tradiţiilor din Miche-
rechi, Ansamblul „Doina Bihorului” compus din elevi ai 
şcolii generale din Cenadul Unguresc, juniorii Echipei de 
Păstrarea Tradiţiilor a Românilor din Ungaria din Giula, 
Ansamblul „Kaláris” din Chitighaz, Corul „Márki Sándor”, 
Trupa 06 din Lipova. În jurul orei 17, motocicliştii fortă-
reţi au invadat platoul din Piaţă, cei interesaţi admirând 
bolizii. Evenimentul s-a încheiat seara, cu o discotecă, DJ 
fiind învăţătorul Berke Sándor. Au fost asigurate ateliere 
pentru copii, coordonate de Camelia Condurache din 
Lipova. Nu au lipsit toboganele, atelierele de tatuaj sau 
tonomatele de îngheţată.

Au venit să petreacă împreună cu chitighăzenii ro-
mâni din diferite localităţi conduşi de preşedinţii lor: 
Leucuşhaz – Gheorghe Santău; Pocei – Mazsu Jenőné 
Nusi, Medgyesegyháza – Daniel Negrea şi Maria Marta 
Sütő viceprimar; Csanádpalota şi Centrul de Documen-
tare şi Informare al AŢRU – Mariana Negreu Vetró; 
Mezőkovácsháza – Gavril Vitalis; Otlaca Pustă – primar 
Elvira Ardelean, Giula – Mihai Cserháti, dar şi numeroşi 
micherecheni. 

De asemenea, au onorat cu prezenţa primarul localităţii, 
doamna Maria Kalcsó; primari din localităţile învecinate 
şi localităţile înfrăţite din România; Tusa Zoltán directo-
rul Clubului Copiilor din Lipova; Dana Nemeş, director, 
şi Monica Negruţ, profesor la liceul Mihai Viteazu din 
Ineu, Gheorghe Kozma, şef de Oficiu al AŢRU; Gheorghe 
Ardelean, vicepreşedinte al Comisiei pentru Naţionalităţi 

din cadrul Consiliului Judeţean Bichiş; dr. Florea Ol-
teanu, șeful Secției pentru Naționalități a Institutului 
Pedagogic „Gál Ferenc” din Szarvas; Estera Ardelean, 
directorul Casei de Cultură „Táncsics Mihály”; repre-
zentaţii mass-media, membrii Asociaţiei de tir cu arcul 
„Turul” din Chitighaz, preşedinte Gheorghe Lovász etc.

A fost o zi reuşită, în care cu toţii, de la mic la 
mare, s-au simţit bine, au socializat, au fost părtaşi la 
demonstraţii de excepţie, la momente deosebite. Un 
eveniment care întăreşte comunitatea şi promovează 
tradiţiile păstrate din străbuni.                                   Delia

Deschiderea oficială

Echipa din Pocei

Echipa Centrului de Documentare şi Informare 

Asociaţia Româno-Maghiară din Chitighaz 

Echipa din Medgyesegyháza

Echipa din Leucuşhaz

Echipa de Păstrarea Tradițiilor a Românilor din Ungaria

Ansamblul „Doina Bihorului

Trupa 06 din Lipova

Ansamblul de Păstrarea Tradițiilor din Micherechi

Elevii școlii românești din Chitighaz


