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De ziua lor…

L

De Ziua Pedagogului, cu drag pentru
toţi educatorii, învățătorii, profeso rii şi toţi cei care au avut legătură cu
şcoala! Fiecare dintre noi avem dascăli
care ne-au marcat existența.
Poveri de ani adună sufletul de dascăl,
Călătorind prin timp, cu gândul la Copii
Uitând de el, uitând de alte griji,
Sperând că ei frumos s-or împlini !
Clădind cu trudă drumul lui în lume,
Examene tot dând în fiecare zi,
El, Dascălul adesea n-are ,,nume”,
Pentru că nu e posesor de bogăţii!
Nu dă din coate ca s-ajungă primul
Şi nu se ploconeşte la cel tare.
Este cinstit şi varsă pentru asta,
Adesea lacrimi prea usturătoare.

E demn şi elegant în simplitatea lui,
Iar frumuseţea vine din interiorul său
Şi astea cumpărate nu pot fi,
Sunt darul rostuit de Dumnezeu!
Nu-i un slujbaş tocmit pentru-o simbrie,
Căci sufletul nu poate fi plătit !
Nici pentru darul de Lumină şi-mplinire
Un preţ în bani nu poate fi găsit !
Acesta-i DASCĂLUL! Şi încă multe
Despre credinţa lui s-ar mai putea rosti…
Cuvintele sunt însă prea sărace,
Nu pot cuprinde tot ce-ar trebui.
Priviţi-l şi trataţi-l cu respect,
Deosebindu-l de neghină cu păcat!
Şi nu uitaţi să-i spuneţi, Mulţumesc!”
Pentru LUMINA ce din suflet EL v-a dat!"
(Nina Beldie – Dascălul)

a începutul lunii iunie sărbătorim Ziua Pedagogului.
Această dată a fost desemnată ca un omagiu adus lui
Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învăţământului modern,
înfiinţând, Şcoala de la Sf. Sava,
cel mai vechi institut educaţional
din Bucureşti cu predare în limba
română.
Dincolo de reperele istorice, Ziua
Pedagogului reprezintă o sărbătoare, un prilej de aducere aminte
pentru fiecare dintre noi. În ţara
noastră, educaţia tradiţională se
fundamentează pe trei piloni de
bază: Familie, Biserică, Şcoală!
Gândind sufleteşte, aceasta este
ordinea. Dar, la o analiză raţională,
influenţa şcolii, a cadrelor didactice,
este esenţială şi determinantă în
formarea profesională a fiecăruia
dintre noi.
Dintre cei care ne-au marcat copilăria, începuturile vieţii, îi păstrăm
mereu vii în memorie pe părinţi şi
bunici, iar apoi urmează dascălul.
Părintele educaţional, cel care ne-a
pus prima dată stiloul în mână, ne-a
aranjat cotul drept pe masă, ne-a
învăţat liniuţe şi bastonaşe, care în
timp s-au transformat în litere şi
cifre. „Ana are mere” şi „1+1=2” reprezintă prima propoziţie şi primul
calcul scrise de noi. I se datorează
dumnealui sau dumneaei, după caz.
Nu trebuie să ne mire că, de-a
lungul vremii, poeţi şi scriitori,
chiar şi regizori şi actori, au dedicat
rânduri şi versuri, filme şi nemurire
dascălilor. Cu toţii ne aducem cu
drag aminte de Domnul Trandafir,
al lui Sadoveanu sau de nemuritoarele versuri ale lui Goga: Dascălul
şi Dăscăliţa. Într-unul dintre cele
mai frumoase versuri din lume,
Goga o descrie pe tânăra şi dedicata
dăscăliţă drept „…Sfielnică, bălaie
dăscăliţă”, care „…grijind copiii
altor mame. Te stingi zâmbind în
calea ta…”.
De multe ori, în întâlnirile cu vechii dascăli, în special cu învăţătorii,
primi „ghizi” în această minunată
şi interesantă lume a cunoaşterii,
vedem în ochii lor o scânteie, un
licăr, însoţit de un zâmbet în colţul
buzelor. E mândria pe care o trăieşte
fiecare învăţător când îşi întâlneşte
un fost elev, când îl vede realizat.
Pentru acei dascăli care şi-au
jertfit uneori propria viaţă, dedicându-se prin har, muncă şi perseverenţă copiilor aflaţi la început de drum,
trebuie ca în această frumoasă şi
importantă zi să ne ridicăm în picioare, să le aducem mulţumiri şi să
le urăm un meritat „La Mulţi Ani!”

ZI DE ZI
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Sufletul şi
trupul s-au
îngemănat
întru zidire
Duminică, 27 mai, în localitatea Apateu, locuită şi de
români, a avut loc un eveniment deosebit, care a stârnit
interesul tuturor locuitorilor.
Cum să nu fie aşa, pentru că la
Biserica Reformată a avut loc
cununia religioasă a pastorului
Kurucz Timea, instalată recent
în parohie şi medicul de familie
dr. Szabó Mihai, taina cununiei
fiind oficiată de protopopul
reformat de Bihor, Nagy Zsolt.
Pastorul reformat Kurucz

tă alocuţiune în care a schiţat
câteva date din viaţa pastorului
Kurucz Timea.
Dr. Szabó Mihai, medicul de
familie din Apateu, de acum
soţul pastorului reformat
Kurucz Timea, s-a născut în
judeţul Bihor, România, în
localitatea Tinca, iar studiile
de specialitate le-a făcut la Oradea, la Facultatea de Medicină.
După ce a avut loc cununia
civilă la Primărie, după datină,
în aceeaşi zi a urmat cununia
religioasă în biserica reformată
din localitate.
Întreaga suflare a satului a
fost fericită să participe la acest
însemnat eveniment din viaţa
comunităţii. Cu toţii s-au făcut
de folos, fiecare ajutând cu ce
a avut posibilitatea, evenimentul făcându-i fericiţi pe toţi
participanţii care au văzut în
acest eveniment legătura care
trebuie să existe între toţi cei
care îşi desfăşoară activitatea
pe tărâmul binelui obştesc.

Timea s-a născut într-o mică
localitate din judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén, cu numele
de Hejcé, iar după absolvirea
Facultăţii de Teologie Reformată din Debreţin, a îndeplinit funcţia de preot ajutător
în localitatea Biharkeresztes,
mai apoi fiind numită pastor reformat în Apateu. Fiind
prezent la eveniment pastorul
reformat din localitatea natală
a miresei, Sohajda Levente, a
rostit cu această ocazie o scur-

J. Vmirjáncki

Fotomemoria
Bisericii
Baptiste din
Micherechi

Jubileu anticipat
Biserica Baptistă din Micherechi se pregătește de aniversarea a 100 de ani a înfiinţarea ei,
care va avea loc în anul 2021. În
scopul pregătirii pentru acest
jubileu, frăţietatea a început o
cercetare a istoricului bisericii
şi a adunat multe documente,
fotografii şi mărturisiri. La
această lucrare s-a angajat
fratele diacon Gheorghe Ruja,
ajutat de mai mulţi fraţi.
Documentele fiind adunate,
fraţii s-au hotărât să le prezinte
publicului printr-o carte, care
poartă titlul: „Fotomemoria Bisericii Baptiste din Micherechi”.
În editarea cărţii şi-a adus
contribuția prin sprijinul ei
profesional sora dr. Mihaela
Bucin. Sora avea mare dor să
facă ceva pentru biserica din
Micherechi.
Dr. Daniel Maris, rectorul
Institutului Teologic Baptist
din Bucureşti, în „Cuvânt înainte” face referire la conceptele
reformei şi conturează principiile de credinţă ale credincioşilor baptişti. Scoate în evidenţă
rolul creştinilor români din
Ungaria în păstrarea identităţii
de neam şi a limbii române.
Cum fratele pastor Petrică
Creţu scrie, în precuvântare,
cartea poate fi considerată un
album cu poze de familie al
baptiştilor din Micherechi.

Autorii şi-au propus să prezinte, pe scurt, istoricul credinţei baptiste din Europa
şi răspândirea ei în regiunea
noastră. Prezintă datele înfiinţării primelor biserici baptiste,
cât şi lucrătorii de pionierat în
această misiune. Dar cartea nu
se limitează la trecut, ci prin
fotografii bogate, prezintă şi
viaţa şi activitatea din prezent
a bisericii.
E un album cu poze de familii a bisericii din Micherechi,
dar nu omite să prezinte şi să
menţioneze conlucrătorii baptişti din ţară şi din străinătate,
care au contribuit la creşterea
şi dezvoltarea bisericii.
În poze îi revedem pe păstorii bisericii, care au susţinut lucrarea, cât şi mulţi fraţi
musafiri din România care au
servit deseori în biserică. Îi
întâlnim pe fraţii din bisericile
înfrăţite, din Chitighaz şi Cenadul Unguresc, care alcătuiau
un cerc misionar.
Se spune că o fotografie vorbeşte mai mult decât o mulţime de cuvinte. Aşa e şi cu
cartea prezentă. Relatările,
istorisirile, comentariile pot
fi subiective, dar fotografiile
sunt obiective şi reale. Chiar
pentru această realitate vitală,
cartea e de mare preţ. Ea poate
convinge pe oricine de realita-

tea istorică şi contemporană.
Cartea a apărut la Editura
NOI, cu sprijinul Ministerului
Resurselor Umane, al familiilor
Oros şi Ardelean, şi al Autoconducerii de Naţionalitate
Română a Judeţului Ciongrad,
în anul celebrării a 500 de ani
de la iniţierea Reformei Protestante, în 2017.
Dumnezeu să le răsplătească
tuturor celor care s-au obosit,
au lucrat, au jertfit şi au sprijinit
realizarea acestei lucrări.
La data de 2 iunie 2018 a avut
loc lansarea cărţii în Biserica
Baptistă din Micherechi. La
această sărbătoare au participat şi au luat cuvântul mai
mulţi fraţi pastori din ţară şi
din România. Cartea a fost
prezentată de autori, Gheorghe Ruja şi dr. Mihaela Bucin.

Domnul profesor dr. Gheorghe Petruşan a avut cuvinte
de apreciere împărtăşindu-ne
îndemnuri şi idei principale.
Ne-a atras atenţia asupra faptului că istoria şi activitatea
noastră trebuie să le ţinem în
evidenţă, căci dacă nu, atunci

o vor face alţii, dar poate cu alt
rezultat. La serbare au servit
tinerii şi fanfara bisericii.
În încheiere a urmat o masă
întinsă în curte, oferind ocazia
întâlnirii personale a fraţilor.
Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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O excursie
de neuitat
în Munții
Carpați
Autoguvernarea de Naționalitate Română din Bedeu a
organizat în perioada 18–20 mai
o excursie în România, vizitând
frumusețile naturale ale Munţilor Bucegi având ca și țintă municipiul Brașov precum și unele
obiective turistice din zonă.
După ore îndelungate de călătorie, grupul de excursioniști
a ajuns la destinație. Datorită
poziției geografice privilegiate
și a infrastructurii sale de azi,
municipiul Brașov, reședința
județului cu același nume, permite dezvoltarea și organizarea
multor activități și programe
culturale, sportive și economice.
Primul obiectiv turistic vizitat
de bedeeni a fost Biserica Neagră situată în centrul orașului,
biserica parohială a comunității
evanghelice luterane din Brașov.
Clădirea gotică a fost parțial avariată în incendiul ce a urmat invaziei turcilor din 1689. Biserica
Neagră este unul dintre cele mai
reprezentative monumente de
arhitectură gotică din România,
datând din secolele XIV–XV. În

unul dintre cele mai frumoase
orașe vechi din Europa Centrală,
excursioniștii au putut admira
străduțele înguste, minunatele
atracții turistice săsești și maghiare precum și Piața Centrală
care oferă o mulțime de alte
caracteristici.
După ce a fost luat la pas centrul orașului Brașov, grupul de
vizitatori s-a deplasat în stațiunea Predeal, cazându-se la
Pensiunea „Trei Brazi”.
În programul celei de-a doua
zile a fost inclusă vizitarea Cetății Râșnov, una dintre cele mai
mari fortărețe din Transilvania
cu structuri vechi din secolul al
XIV-lea păstrate până în prezent.
Cetatea Râșnov este situată pe
un deal calcaros la o înălțime de
150 de metri cu o vedere excepțională. În Evul Mediu această
fortăreață putea asigura refugiu
tuturor locuitorilor din zonă în
caz de necesitate. Datorită reconstrucției din ultima perioadă
vizitatorii retrăiesc momente din
evul mediul. Pentru a ajunge la
cetate este asigurat transportul

Şedinţă la
Alianţa
pentru Românii
din Ungaria
Alianţa pentru Românii din
Ungaria s-a întrunit la mijlocul
lunii mai, într-o şedinţă ordinară, desfăşurată la sediul Clubului
Românilor din Bătania, cu începere de la ora 17.
Şedinţa a fost prezidată de

Traian Cresta, preşedinte, la
eveniment fiind prezenţi reprezentanţi ai autoguvernărilor din
Macău, Csanádpalota, Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza,
Otlaca Pustă, Aletea, Bătania,
Bichişciaba, Giula. Pe ordinea de

VIAŢA NOASTRĂ

cu ajutorul unui trenuleț. În interiorul cetății există o fântână
de 146 de metri adâncime care
a fost săpată de prizonierii turci
între anii 1623–1640. Desigur,
a fost vizitată și expoziția din
cadrul muzeului din cetate, în
unele colțuri putând fi observate
descrieri și în limba maghiară.
În mijlocul cetății a fost construit un mic orășel cu străduțe
înguste și o mulțime de trepte.
Din bastioanele cetății se poate
admira frumusețea plaiurilor
din jur cu o panoramă a munților și a orașului. Desigur, în
această experiență a fost inclusă
și gastronomia, grupul de bedeeni oprindu-se la un restaurant
pentru a degusta din preparatele
locale. După ce foamea a fost
potolită, refăcuți în totalitate,
ai noștri s-au îndreptat către
Munții Bucegi. După o călătorie
cu telecabina la o altitudine de
2000 de metri, popasul a fost

realizat prin vizitarea formațiunilor stâncoase, Babele și Sfinxul. Spre uimirea vizitatorilor,
acest vârf de munte în această
perioadă și-a așteptat vizitatorii
cu straturi de zăpadă. Imensa
cruce de pe Muntele Caraiman
ridicată la inițiativa Reginei Maria în memoria eroilor ostașilor
români căzuți în al Doilea Război
Mondial, veghează locurile din
împrejurimi.
În drum spre casă a fost vizitată și Cetatea Sighișoara, singura
cetate medievală din lume care
și-a păstrat structura până în
zilele noastre și este locuită și în
prezent. Situată în inima Transilvaniei, cetatea se află la 120
de kilometri de orașul Brașov,
95 de kilometri de orașul Sibiu și
55 de kilometri de Târgu Mureș.
Această cetate este legată istoric
de tatăl lui Vlad Țepeș, Vlad
Dracul, care a locuit în cetate.
Simbolul orașului Sighișoara

este turnul cu ceas cu o înălțime
de 64 de metri. Trecutul de mii
de ani al acestui loc ne prezintă
momente ale poporului român,
maghiar și sas. Mulțimea de
lucruri de artizanat, suveniruri,
articolele de îmbrăcăminte unice realizate de artiști înzestrați,
ademenesc orice trecător. Din
grupul de bedeeni s-au dovedit
a fi unele persoane dornice de
experiențe noi urcând la Biserica
din Deal cele 178 de trepte.
Comuna Izvorul Crișului i-a
impresionat pe toți cei prezenți
în această călătorie prin mulțimea de obiecte de artizanat puse
spre vânzare.
Cele trei zile de călătorie în
România vor rămâne o amintire
vie în sufletele tuturor participanților.
Acest program a fost realizat
prin sprijinul Ministerului Resurselor Umane de la Budapesta.
Corina

zi a figurat darea de seamă a activităţii financiare pe anul 2017,
raportul alegerilor parlamentare
din 2018, dar şi programul de
activitate pe anul în curs.
Președintele a trecut în revistă activitatea financiară pe
anul 2017. Conform raportului,
la capitolul „intrări” au figurat
cotizațiile membrilor (sume din
anul precedent, 2016, cât şi cotizația pe anul 2017) şi fonduri obţinute prin proiect. Aceste sume
au fost cheltuite în marea majoritate pentru realizarea unei
excursii în România, respectiv
la Cluj-Napoca, organizarea
Festivalului Gastronomic al
Naționalităților, dar şi cheltuieli
administrative. Exercițiul financiar pe anul 2017 a fost încheiat
cu suma de 47.000 de forinţi.
Ședința a continuat cu pri-

mirea în rândul asociației a
şapte noi membri din Aletea,
Chitighaz, Bichişciaba, Bătania. Asociația este organizată
la nivel naţional şi şi-a inclus în
strategie participarea la alegerile
din 2019.
Traian Cresta a dorit să mulțumească celor care la alegerile
parlamentare din 2018 s-au înregistrat ca români şi şi-au exercitat dreptul la vot în favoarea
etniei române, implicit a listei
AŢRU. Din discuţiile purtate,
atât în cadrul Uniunii Autoguvernărilor pe Ţară, cât şi în alte
foruri, s-a ajuns la concluzia
că etniile nu au putut exercita
votul conform normelor legislative, dat fiind faptul că membrii
comisiilor de votare nu au fost
pregătiţi procedural. Foarte
multe buletine de vot au fost

declarate invalide şi distruse.
În următorul ciclu parlamentar, domnul Traian Cresta
doreşte modificarea legii în
favoarea organizațiilor etnice,
pentru a le facilita dreptul de vot
atât pentru listele partidelor, cât
şi pentru listele de naționalitate.
Cresta a susţinut integrarea
românilor veniți din România,
dat fiind faptul că populația băștinașă s-a micșorat, iar pentru o
comunitate puternică trebuie să
conlucrăm cu toate acele persoane care doresc să se implice în
perpetuarea limbii, culturii, tradițiilor şi apartenenței la neamul
românesc. Președintele a îndemnat la înregistrarea ca român pe
listele electorale şi participarea
la alegerile din anul 2019.
Delia

BISERICA
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Procesiune
de Ziua
Copilului, la
Micherechi
La Micherechi, localitate importantă aparținând Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria,
a avut loc joi, 31 mai, a VII-a
ediția a procesiunii de Ziua
Copilului, care se organizează
anual în această Parohie, începând din 2012.
Procesiunea a încheiat de fapt
o zi specială dedicată copiilor
din această comună, dar și din
împrejurimi, la care au luat parte
circa 200 de elevi de Școală Generală, clasele I–VIII (104 elevi
din Micherechi și 45 de la Școli
din localități vecine: Șercad,
Crâstor, Kötegyán, Biharugra,
Geszt, etc), dar și de la Grădinița
din Micherechi (43 copii). Manifestarea a fost organizată de
Asociația „Miruna”, a tinerilor
ortodocși din Micherechi, cu
sprijinul primăriei și a cuprins
jocuri și întreceri sportive, desene, ateliere de lucru, plimbări
cu căruța și călărie, numere de
dresaj, alte activități recreative,
iar la prânz li s-a oferit tuturor
copiilor și celor care au avut
grijă de ei, hrană caldă, la ceaun.
Toate acestea s-au desfășurat

pe terenul de sport al comunei,
unde săptămânal au loc antrenamente și meciuri ale echipei
de fotbal din Micherechi.
Spre deosebire de anii trecuți,
procesiunea de Ziua Copilului
nu a mai avut loc de la intrarea
în sat și până la biserică, ci de
la acest teren de sport și de
joacă până la biserica ortodoxă
română din localitate, f iind
condusă de Preasfințitul Părinte Siluan, însoțit de părintele
paroh Ioan Bun și de părintele
protosinghel Visarion Tuderici,
profesor de Religie la Școala
Generală din Micherechi, cel
care a și avut ideea și inițiativa
organizării acestei procesiuni
de Ziua Copilului, acum 7 ani.
La procesiunea din acest an
copiii au venit în marș pe lângă bicicletele lor și au mai fost
însoțiți de clerici, dar și de alte
oficialități, precum: Margareta
Tat, primarul Micherechiului,
Ana Ruzsa, directorul Școlii
Generale din Micherechi, Ana
Benye, directorul adjunct, Nyári
Tünde, directorul Grădiniței,
Cristian Daniel, consul general

la Consulatul General al României la Seghedin, Casian Bun,
funcționar consular al Consulatului General al României la
Giula, ș.a.
După sosirea la biserică, copii
s-au răcorit cu un pahar de suc
și de apă rece, oferit din partea
Parohiei, după osteneala și căldura drumului, iar apoi Preasfințitul Părinte Siluan le-a citit
o rugăciune de binecuvântare și
le-a adresat un scurt cuvânt de
apreciere și de felicitare, pentru
această frumoasă zi petrecută
împreună, de ei, la Micherechi,
cât și pentru procesiunea făcută, care îi pune în legătură cu
Sfânta Biserică Strămoșească
și cu Dumnezeu, dar și cu alți
copii orfani, aflați în lipsuri și
în suferințe, pentru care ei oferă
cu dragoste, ca ofrandă, în fiecare an, această jertfă simbolică.

Ierarhul i-a felicitat pe organizatori, care în acest an s-au gândit
nu doar la copiii din satul lor, ci
și la alți copii mai nevoiași din
localități vecine și le-a urat tuturor multă sănătate și o vacanță
plăcută, care va veni în curând,
începând cu data de 15 iunie,
după legislația din Ungaria.

Astfel, dincolo de activitățile educative și recreative din
timpul anului școlar, copiii de
la Micherechi au putut să se bucure într-un mod aparte de Ziua
Internațională a Copilului și nu
au uitat nici de Dumnezeu, Cel
care ne poartă de grijă tuturor.
BPEORU

doxă Română. Ierarhul i-a felicitat pe cei aleși, reprezentanții
credincioșilor ortodocși români
din Ungaria, le-a prezentat câteva dintre temele de actualitate și
problemele importante din viața
Eparhiei și le-a urat mult spor și
ajutor de la Bunul Dumnezeu în
misiunea încredințată.
Într-un spațiu natural foarte
frumos amenajat, în grădina
casei parohiale, unde există un
foișor sau altar de vară din lemn,
un mic lac de acumulare și un
parc dendrologic, realizate până
în anul 2015, printr-un proiect
european transfrontalier, a urmat apoi și prima Conferință
Preoțească misionar-pastorală
a Episcopiei, dedicată Anului

Omagial al Unității de Credință
și Neam din Patriarhia Română.
În cadrul acesteia au fost prezentate două referate: părintele
Marius Vidican de la Bătania
a susținut tema „Premizele,
contextul general, momentele
importante, personalitățile de
seamă și rolul Bisericii în realizarea Statului Național Unitar
Român, prin Marea Unire din
1918”, iar părintele Aurel Becan,
Protopop de Seghedin, a vorbit
foarte interesant despre „Români din Ungaria participanți la
făurirea Marii Uniri din 1918”,
arătând că la Marea Adunare
de la Alba Iulia au participat
26 de români, în calitate de
delegați, mulți dintre ei fiind de

fapt personalități de seamă, cu
realizări importante în diferite
domenii de activitate și orașe
din România (Arad, București,
Cluj etc.) și nu numai, care după
anii 1918–1920 au trebuit să
plece din Ungaria.
Ierarhul a apreciat munca
referenților și calitatea prezentărilor, precum și atmosfera deosebită, trăită pe parcursul întregii zile, la frumoasa biserică
din Apateu și Centrul Parohial
care există aici și i-a adus mulțumiri părintelui Origen Sabău,
gazda foarte primitoare și iscusită a acestor două evenimente.
Manifestările s-au încheiat cu
o agapă frățească oferită tuturor
participanților.
BPEORU

Ședința de
constituire a
noii Adunări
Eparhiale
Sâmbătă, 2 iunie, la Parohia
Apateu, aparținând Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria,
sub conducerea Preasfințitului
Părinte Episcop Siluan, a avut
loc un dublu eveniment: constituirea noii Adunări Eparhiale
a Episcopiei, pentru mandatul
2018–2022 și prima Conferință
Preoțească, misionar-pastorală,
din această Episcopie.
Evenimentele au fost precedate de Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită în biserica cu
hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”,
din Apateu, de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună
cu un sobor format din clericii
Episcopiei din Ungaria, între
care s-au numărat părintele
paroh Origen Sabău, consilierul
cultural al Episcopiei, părintele
arhimandrit Calinic Covaci,
consilierul administrativ-bise-

ricesc, părintele protosinghel
Visarion Tuderici, secretarul
Eparhial, părintele protosinghel
David Pop, Superiorul Așezământului Monahal Românesc
din Budapesta, ceilalți părinți
din Permanența Consiliului
Eparhial, precum și noii membri
clerici și mireni, aleși în Adunarea Eparhială din Ungaria și
credincioși din Apateu.
Îndată după Sfânta Liturghie,
în locașul de cult, Preasfințitul
Părinte Siluan a săvârșit slujba
de „Te Deum” împreună cu soborul slujitor și a condus lucrările ședinței de constituire a noii
Adunări Eparhiale, în cadrul
căreia au fost validate mandatele membrilor, au fost stabilite
Comisiile de lucru ale Adunării
și au fost alese noul Consiliu și
Consistoriu Eparhial, potrivit
rânduielilor din Biserica Orto-
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Întreceri
sportive, la
Cupa Prieteniei
Cea de a 23-a ediție a competiției sportive „Cupa Prieteniei”
a avut loc la Pocei, vineri, 25
mai, şi a fost organizată de Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria în colaborare
cu Autoguvernarea de Naționalitate Română din Pocei
şi Şcoala Generală „Lorántffy
Zsuzsanna”. La eveniment au
participat echipe de fete şi
băieți de la școlile unde se învață limba română, dar şi de la
școli din localități unde există
autoguvernare de naționalitate
românească, printre care Apateu, Săcal, Chitighaz, Kismarja,

Leucuşhaz, Crâstor, Giula, Furta, Pocei. Sportivii s-au întrecut
la fotbal şi handbal.
În deschidere au rostit cuvinte de salut președintele Tiberiu
Juhász, directoarea Molcsán
Piroska și primarul Kecskés
Gyula.
Meciurile s-au desfășurat
după regulamentul de tragere
la sorți a grupelor, unde fiecare
a jucat cu fiecare, iar echipele
câștigătoarele între ele, pe categorii de vârstă. Meciurile, atât
la fotbal cât şi cele de handbal
au durat 10 minute.
După meciuri spectaculoase,

unde sportivii s-au luptat să
ocupe un loc fruntaș, tuturor
participanților le-a fost oferit
un prânz delicios.
Festivitatea de premiere a
fost așteptată cu multă nerăbdare. Președintele AŢRU,
Tiberiu Juhász şi președinta
românilor din Pocei, Mazsu
Jenőné (Nuşi) au înmânat tuturor echipelor cupe şi diplome
de participare, iar pentru premianți şi medalii.
Clasamentul a fost următorul:
Handbal fete: locul I – Crâstor; locul II – Kismarja; locul
III – Pocei.
Fotbal fete: locul I – Săcal;
locul II – Leucuşhaz; locul III
– Furta.
Fotbal băieţi
– clasele 5–6: locul I – Săcal;
locul II – Leucuşhaz; locul III
– Furta.
– clasele 7–8: locul I – Pocei; locul II – Furta; locul III
– Giula.
Handbal băieţi: locul I –
Crâstor; locul II – Săcal; locul
III – Giula.
Evenimentul a fost sprijinit
de Fondul de Subvenții al Ministerului Resurselor Umane.
Nagyné Kelemen Mónika

DIVERSE
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Comuna Roşia
din ținutul
Bihorului –
zonă cu locuire
milenară
Joi, a 24-a zi din luna lui Florar, Clubul Pensionarilor din
Giula, condus de președintele
Gheorghe Marc, a făcut o vizită
în comuna Roşia Bihorului din
România, la invitaţia domnului
primar Florin Bonca şi prin
bunăvoinţa unui bun prieten
al românilor din Ungaria, domnul Cornel Palladi. Vizita a
fost de „bun augur” pentru noi,
deoarece am reuşit să vedem şi
să întâlnim oameni minunaţi,
locuitori ai unor ţinuturi de poveste şi să le ascultăm poveştile
despre vremuri îndepărtare, ori
preocupările de zi cu zi.
Pentru cititorul neavizat,
vom spune că această localitate, comuna Roşia, se întinde pe
7252 hectare, pe dealurile care
se desfăşoară ca o pavăză în
faţa munţilor Pădurea Craiului
şi în luncile pâraielor Albioara
şi Şoimuş şi ale Văilor Piatra
Albă şi Piatra Neagră, pe care
sunt aşezate cele două sate,
Roşia şi Lazuri de Roşia, cu
cătunele – Curătura, Runcuri,
Teiş, Farcu, Ţarina şi Cuţii. Localitatea are 2644 locuitori, iar
din întreaga suprafaţă deţinută
fiecăruia revenindu-i 3 hectare
de teren şi o peşteră la 66 de
suflete. Este situată la 76 km
de Oradea şi la 16 km de Beiuş,
pe DJ 764. Bogăţiile solului
sunt nenumărate, având cea

mai mare densitate a florei din
România şi păstrătoare a unor
bogăţii subpământene unicat
în Europa. Satul are cele mai
multe peşteri la numărul de
locuitori şi duce mai departe
o istorie atât de veche încât
nimeni n-a putut să o desluşească. Ocupaţiile locuitorilor
sunt cultivarea pământului şi
creşterea animalelor.
Am ajuns la Beiuş cu bine,
unde l-am îmbarcat pe prietenul nostru Cornel Palladi, ghidul şi făcătorul nostru de bine,
în această frumoasă excursie.
Apoi, grăbiţi, ne-am îndreptat
către comuna Roşia unde ne
aştepta primarul şi personalul
din primărie, care ne-au întâmpinat după tradiţie cu un
păhărel de pălincă şi plăcinte
cu brânză specifice locului. Am
fost înconjuraţi de atenţia şi
inima bună a gazdelor noastre.
După ce am stat de vorbă
cu domnul primar, domnul
Gheorghe Marc, reprezentantul grupului românilor din
Ungaria a mulţumit gazdelor
pentru primire, după care
ne-am îndreptat către primul
obiectiv turistic, Peştera Farcu,
ghid fiindu-ne chiar primarul.
Peştera cu cristale din Roşia
este pentru orice iubitor de
natură, o creaţie remarcabilă a naturii încremenită în

măruntaiele pământului. A
fost descoperită în anul 1992
de către minerii care săpau
o galerie pentru exploatarea
bauxitei şi a fost amenajată
pentru vizitatori în anul 2012.
Se remarcă prin frumuseţea
cristalelor de calcit. Tot aici a
fost amenajat un mic muzeu,
unde pot fi văzute utilaje folosite de mineri pentru săparea
galeriilor şi exploatarea bauxitei şi minereului de aluminiu.
Vizita noastră aici ne-a edificat
despre munca grea a minerilor
care şi-au câştigat pâinea cu
multă trudă şi sudoare.
La întoarcere am vizitat
păstrăvăria familiei Cutuş care
este situată pe Valea Lazurilor
în amonte de Cheile Lazurilor
din satul Lazuri, comuna Roşia. Este un spaţiu fermecător
încărcat cu vibraţii pozitive,
aici familia Cutuş are întotdeauna zâmbetul pe buze şi
sufletul deschis.
Puţin după-amiază, gazdele
noastre ne-au dus spre o locaţie
unde au loc evenimente culturale şi festivaluri folclorice,
acolo unde am servit din bunătăţile culinare ale locului. Aici
am avut bucuria să ne întâlnim
cu părintele Haiduc şi soţia sa,
care este funcţionar al primăriei, anterior prezentându-ne
lăcaşul de cult ortodox pe care
l-am vizitat. Unde a dat Dumnezeu o ploaie binefăcătoare de
început de vară, gazdele noastre socotind că noi suntem cei
care am adus ploaia necesară
holdelor, care n-au mai primit
apă de la sărbătoarea Floriilor.
Aici, în această locaţie echipa
de dansuri a copiilor de la şcoală condusă de doamna Dana
Gherlea a prezentat un frumos
program de dansuri populare
bihorene.
La întoarcere către Beiuş
am vizitat moara pe apă a lui
Bur tic Gheorghe, zis Dica,
Gyka Darului, un om şugubăţ,
trecut de 80 de ani, care este
mândru nevoie mare de moara
lui, cântându-le vizitatorilor la
o vioară cu goarnă. Toţi care
trec pe la el, lasă câte ceva,
iar el mulţumeşte „Dumnezo
deie noroc şi sănătate la tătă

lumea!” Moara are peste 200
de ani şi a fost cumpărată de la
constructor de tatăl actualului
moştenitor. Morarul are şi o
carte pe masă în care turişti
din multe ţări şi-au scris gândurile.
Tot de la domnul primar am
mai primit informaţii referitoare la evenimentele culturale
desfăşurate la Roşia: Festivalul
de pricesne, are lor în fiecare an
înainte de Paşti, începând cu
anul 2012, sub titulatura „Cântaţi Domnului, cântare nouă”;
Festivalul de colinde, are loc
înainte de Naşterea Domnului;
Festivalul viorii cu goarnă, se
desfăşoară în luna august, în
amintirea lui Viorel Codoban,
făuritor şi cântăreţ la vioară
cu goarnă; Festivalul „Straiţa
plină”, care se desfăşoară în
luna octombrie sub patronajul
primăriei şi Asociaţiei „Orizont Verde”.
Toate aceste manifestări
cultural-artistice ne demonstrează cât sunt de implicaţi

cei din conducerea localităţii în
păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale, pe care le transmit
din generaţie în generaţie. O
contribuţie eşenţială în instruirea formaţiilor de dansuri şi
promovarea tradiţiilor o are
doamna Dana Gherlea, care
este foarte apreciată şi stimată
pentru munca pe care o depune
atât la primărie cât şi în organizarea şi buna reuşită a tuturor
manifestărilor culturale.
Întorcându-ne la Beiuş, am
avut ocazia să vizităm colecţia
de viori cu goarnă ale prietenului nostru Cornel Palladi,
meşterite de el, ca un autentic creator de valori, implicat
profund în mişcarea cultural
artistică a locului.
Ne-am despărţit cu greu de
aceşti oameni cu suflet bun,
prieteni adevăraţi, care şi-au
dat silinţa ca noi toţi cei din
Ungaria să ne simţim bine
şi pentru o zi să simţim ce
înseamnă ospitalitatea românească bihoreană. Petru Puşcaş
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OGLINDA ROMÂNEASCĂ

Harta Regatului
Ungariei, dinanul
1688, exponatul
lunii iunie la
București

Harta prezintă Regatul Ungariei şi o bună parte din Europa, respectiv de la Marea Adriatică
şi portul Veneţiei până la Marea Neagră, Marea Marmara şi Constantinopol, iar în partea de
nord din zona Germaniei, Ucrainei, Poloniei de astăzi, până în zona de sud cu Italia şi Grecia.

O hartă a Regatului Ungariei realizată în anul 1688 de cartograful olandez Frederik
de Wit este exponatul lunii iunie la Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.Exponatul
prezintă, în cea mai mare parte a sa, cursul Dunării de la formarea sa până în zona vărsării
în Marea Neagră.

„Fluviul Dunărea este, prin poziţia sa geografică, fluviul care are unul dintre cele mai
importante roluri din Europa şi care a contribuit la dezvoltarea a numeroase oraşe, porturi, capitale. De asemenea, este cale de comunicație, cale de transport, frontieră, linie de
apărare în diferite contexte de război”, a mai spus Despina Hațegan.

„Harta vedetă a acestei luni este o hartă a Regatului Ungariei, care prezintă şi multe alte
principate, de fapt o întreagă regiune din Europa, realizată în 1688 de cartograful olandez
Frederik de Wit”, a declarat muzeograful Despina Haşegan, la prezentarea exponatului.

Muzeograful a afirmat că hărțile pe care cartograful Frederik de Wit le-a realizat „se
remarcă printr-o calitate deosebită, atât din punctul de vedere al execuției artistice, al
armoniei culorilor, al calității compoziției, cât şi prin precizia informațiilor oferite atât din
punct de vedere geografic, cât şi din punct de vedere istoric”.

Harta face parte din expoziţia „Călătorie pe Dunăre. Reprezentări grafice şi cartografice
din secolele XVII– XIX”, aflată la parterul clădirii care adăposteşte Muzeul Naţional al Hărţilor
şi Cărţii Vechi, care îşi propune să prezinte hărţi şi lucrări de grafică inspirate de Dunăre, de
regiunile pe care fluviul le străbate.
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Serbarea de rămas bun
la grădiniţele româneşti
din Ungaria
Începutul verii aduce în fiecare an bucurie nu numai în cadrul şcolilor
româneşti din Ungaria, ci şi în rândul celor mai mici din grădinițe.
Încheierea unui ciclu educaţional oferă însă şi posibilitatea unui bilanţ
în care să fie exprimate rezultatele ce derivă din această muncă deloc
uşoară.
Fiecare copil în parte are personalitatea sa precum şi indici de dezvoltare psiho-motorie diferită. Doamnele educatoare implicate în procesul
educativ au rolul să formeze şi să descopere calităţile copilaşilor care
cu naivitatea şi candoarea vârstei sunt receptivi la tot ceea ce înseamnă
revelaţia lumii acesteia.
Pentru acest moment doamnele educatoare împreună cu personalul
auxiliar au muncit alături de grădinari ca să ofere părinţilor momente
frumoase de poezie şi cânt pe care le-au învăţat de-a lungul anilor.
Serbarea aceasta a adus pe scenă frumuseţea şi gingăşia copilăriei,
naivitatea vârstei preşcolarilor, strădania muncii lor, prin care au dovedit
faptul că înţeleg că şi de la ei se aşteaptă rezultate notabile. Peste tot unde
au avut loc asemenea manifestări, încântarea celor care au participat la
serbări s-a materializat în aplauze prelungite, ovaţii şi mulţumire deplină
pentru tot ce au văzut. S-a muncit mult, iar rezultatele au fost pe măsură.
Începând de la Giula şi continuând cu Aletea, Chitighaz, Bătania, Micherechi, Săcal, Bedeu, Apateu şi Pocei, în cadrul serbărilor de rămas bun
de la grădiniţele de naţionalitate română, prin tot ceea ce au prezentat
pe scenă, copilaşii au demonstrat talentul şi hărniciei lor, făcându-ne să
credem că se află pe un drum bun şi că sunt îndrumaţi corect pentru a
pune baza unor solide cunoştinţe în formarea spirituală.
Petru Puşcaş

Chitighaz

Apateu

Bătania

Giula

Pocei
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