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Început de drum

G uvernul de dreapta al pre-
mierului Orbán Viktor 
a fost reales luna trecu-
tă cu o largă majoritate. 

Este o premieră pentru Ungaria, 
în perioada de după comunism, ca 
un guvern să primească încă o dată 
încrederea unei asemenea majo-
rități largi, o dovadă a faptului că 
cetățenii maghiari sunt mulțumiți 
de prestația Executivului. La rândul 
lor, reprezentanții etniilor naționale 
nu au nici ei motive de nemulțumire, 
de vreme ce Cabinetul Orbán a avut 
o relație echilibrată și corectă cu 
reprezentanții Autoguvernărilor pe 
Țară. Avem încredere în faptul că și 
în ciclul electoral următor relația cu 
naționalităților va fi la fel de corectă 
și constructivă și că marile noastre 
proiecte vor beneficia de susținerea 
statului. Ar fi de dorit ca această 
susținere să vină, în cazul nostru, 
și dinspre țara-mamă, față de care 
românii din Ungaria simt un atașa-
ment deosebit dar care uneori uită 
să se implice constructiv și să con-
tribuie la consolidarea instituțiilor 
noastre. 

Dintre obiectivele pe termen scurt 
și mediu ale Cabinetului Orbán 
vom zăbovi asupra a două direcții 
de acțiune. Noul guvern al Ungariei 
vrea o economie ca a Germaniei, în 
care jumătate din PIB să fie creat de 
afaceri de familie maghiare şi 65% 
din salariaţii maghiari care lucrează 
pentru companii sau în uzine ungare. 
De asemena, Guvernul ungar inten-
ţionează să creeze un nou tribunal 
consacrat problemelor legate de 
administraţia publică, a indicat luni 
ministrul ungar al justiţiei, Trócsányi 
László. După alegerile legislative de 
luna trecută, formaţiunea conser-
vatoare Fidesz a premierului Orbán 
Viktor dispune de majoritatea de 
două treimi necesară pentru crearea 
noii curţi. 

În plan intern, așteptăm stabilitate 
și predictibilitate. Ne dorim să fim 
în continuare considerați parteneri 
de dialog și să avem posibilitatea să 
influențăm deciziile Executivului cu 
privire la naționalități. Școlile noas-
tre românești au nevoie de finanțare 
consistentă, tinerii noștri trebuie să 
se simtă apreciați pentru a rămâne în 
continuare în țară și să refuze calea 
pribegiei, iar instituțiile au nevoie de 
suport pentru dezvoltarea unor pro-
iecte durabile, care să contribuie la 
specificul multietnic, multicultural 
al comunităților noastre. De aceea, 
urăm mult succes noului Cabinet, 
multă putere de muncă și multă 
atenție la nevoile tuturor celor care 
înțelegem să colaborăm onest pentru 
viitorul naționalității noastre și a 
țării în care trăim.

Caravana „Servus Europa”, a televiziunii TVR Cluj, a trecut şi pe la Giula. În perioada 21–22 mai, 
alături de tinerii Echipei  de Dansuri Populare a Liceului „N. Bălcescu” au urcat pe scena ampla-
sată pe lacul de lângă Cetate şi membrii Ansamblului „Doina Transilvaniei”, Echipei de Păstrarea 
Tradițiilor a Românilor din Aletea şi Ansamblului Cultural Profesionist „Crişul” în cadrul emisiunii 
„Cântec şi poveste”. Doamna dr. Maria Gurzău Czeglédi a vorbit despre folclorul şi tradițiile la ro-
mânii din Ungaria. În cursul zilei de marți, președintele AȚRU, Tiberiu Juhász, a declarat că păstra-
rea tradițiilor și susținerea instituțiilor care au această misiune de credință este prioritară pentru 
AȚRU. Conviețuirea dintre minoritarii de naționalitate și majoritate este facilitată de cunoașterea 
reciprocă mai bună a ceea ce ne unește în acest spațiu multicultural, respectiv a rădăcinilor care se 
întrepătrund într-o simbioză multietnică. 

Ansamblul „Doina Transilvaniei” Ansamblul Cultural Profesionist „Crişul”

Echipa  de Dansuri Populare a Liceului „N. Bălcescu” Echipa de Păstrarea Tradițiilor a Românilor din Aletea
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Marți, 15 mai, cu puține zile 
înaintea Praznicului Împărătesc 
al Înălțării Domnului, socotit și 
ca Sărbătoare Națională și Bise-
ricească a Eroilor Neamului, la 
Cimitirul Central din Seghedin 
a avut loc o slujbă de pomenire 
și o ceremonie de comemorare 
a Eroilor Români care își dorm 
somnul de veci în așteptarea 
Învierii în acest cimitir.

Evenimentul a fost organizat 
de Consulatul General al Ro-
mâniei din Seghedin și a fost 
onorat de prezența mai multor 
oficialități.

Comemorarea a început prin-
tr-o slujbă de pomenire a Eroilor 
Români, săvârșită de Preasfin-
țitul Părinte Episcop Siluan, 
împreună cu părintele protopop 
Aurel Becan, la care Ierarhul 
a subliniat importanța acestei 
sărbători inaugurată în 1920 de 
Sfântul Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române, pe timpul Vred-
nicului de pomenire și primul 
Patriarh al ei, Miron Cristea, 
care era în același timp și preșe-
dinte al Societății Mormintelor 
Eroilor căzuți în Război. Ziua 
Eroilor reprezintă un prinos de 
aleasă cinstire și recunoștință 

Pomenirea 
eroilor români 
în Ungaria

față de cei care și-au dat viață, ca 
jertfă supremă pentru libertatea 
și demnitatea Poporului Român, 
dar și pentru Unirea Sa într-o 
singură Țară, și tocmai de aceea 
noi suntem datori să ne rugăm 
pentru odihna sufletelor lor și 
să le ducem mai departe memo-
ria și realizările, cinstindu-i și 
prețuindu-i, așa cum se cuvine. 
Praznicul Înălțării Domnului și 
legătura directă cu Jertfa și Învi-
erea Mântuitorului și Înălțarea 
Sa la Cer, arată demnitatea și 
cinstea de care s-au învredni-
cit și acești Eroi ai Neamului 
nostru, prin alegerea ca Zi de 
pomenire a lor acest Praznic 
Împărătesc.

A urmat apoi intonarea Im-
nurilor Naționale ale României 
și Ungariei, salutul de bun venit 
și prezentarea evenimentului, 
făcută de consul general Daniel 
Banu, cuvântul ambasadorului  
Marius Lazurcă, care a subliniat 
faptul că la acest eveniment co-
memorativ nu îi cinstim doar pe 
Eroii din cel de-al II-lea Război 
Mondial, care își dorm somnul 
de veci în acest cimitir, ci și pe 
Eroii Români din timpul Primu-
lui Război Mondial și din toate 

luptele duse de aceștia, în care 
și-a jertfit viața pentru apărarea 
Patriei și a credinței noastre 
strămoșești, contribuind și la 
eliberarea altor țări din veci-
nătatea României. Toți merită 
cinstea și recunoștința noastră.

Au fost depuse coroane de 
f lori din partea Ambasadei 
României la Budapesta și a Mi-
nisterului Apărării Naționale a 
României, a Consulatului Ge-
neral al României la Seghedin, 
a filialei din Seghedin a Insti-
tutului Cultural Român (ICR), 
a Primăriei din Seghedin și 
Primăriei din Hódmezővásár-
hely, a Autoguvernării pe Țară a 

Românilor din Ungaria (AȚRU) 
și a Centrului de Documentare 
și Informare al AȚRU, a Univer-
sității „Aurel Vlaicu” din Arad 
și a Universității „Gál Ferenc” 
din Seghedin, a Catedrei de 
Limba Română de la Facultatea 
de Pedagogie „Juhász Gyula” 
a Universității din Seghedin, 
a Autoguvernării Românești 
Județene din Csongrád și a 
celei Românești din Seghedin, 
precum și a Autoguvernării 
Românești din Macău.

Manifestarea s-a încheiat cu 
gustarea unei felii de cozonac și 
a unui pahar de vin, oferite în 
mod simbolic și tradițional de 

Consulatul General al României 
din Seghedin, pentru odihna 
sufletelor Eroilor Români din 
acest oraș.

Monumentul Eroilor Români 
de la Cimitirul Central din 
Seghedin a fost ridicat în anul 
1950, întru pomenirea celor 97 
de ostași români care au căzut 
în aceste locuri, luptând pentru 
eliberarea Ungariei, în cel de-al 
Doilea Război Mondial, după 
cum spune și inscripția marcată 
pe acest monument.

Din partea AŢRU a fost 
prezent președintele Tiberiu 
Juhász.

BPEORU

Ministrul pentru Românii 
de Pretutindeni, Natalia-Elena 
Intotero, a efectuat o vizită de 
lucru luni, 21 mai, la comuni-
tatea românească din Ungaria. 
Scopul a fost continuarea le-
găturilor pe care Ministerul 
pentru Românii de Pretutin-
deni le are cu românii din jurul 
graniţelor precum şi cu toate 
comunităţile românești din 
Diaspora. 

Pe agenda de lucru a minis-
trului s-a af lat întrunirea cu 
direcțiunea şi cadrele didactice 
ale Liceului, Şcolii Generale şi 
Căminului de Elevi „N. Bălces-
cu” din Giula, respectiv doam-
na director dr. Maria Gurzău 
Czeglédi, cu Traian Cresta, 
reprezentantul comunității 
românești în Parlamentul de la 
Budapesta, precum şi cu dom-
nul Tiberiu Juhász, preşedinte 
AŢRU. 

În cadrul discuțiilor avute 
doamna director dr. Maria 
Gurzău Czeglédi a prezentat un 
scurt istoric al comunității ro-
mânești din Giula mulțumind 
doamnei ministru pentru vizita 
pe care a făcut-o în Ungaria. 
Referindu-se la unele proble-
me întâmpinate de studenţii 

Vizita de lucru 
a ministrului 
Natalia Intotero

români din Ungaria af laţi la 
studiu în România, a rugat-o 
respectuos pe doamna minis-
tru să intervină pentru norma-
lizarea procesului de eliberare a 
diplomelor universitare. 

Traian Cresta a cerut doam-
nei ministru intervenția pentru 
reactivarea Comisiei Intergu-
vernamentale Româno-Ma-
ghiară precum şi întărirea le-
găturilor politico-diplomatice 
între Ungaria şi România.

Doi elevi ai liceului, Hanyecz 
Réka și Paksi Krisztofer, au ofe-
rit un scurt recital artistic.

Ministrul Natalia-Elena 
Intotero a luat la cunoştinţă 
doleanțele reprezentanților 
comunității noastre după care 
a participat la un dineu oferit 
de conducerea şcolii, aici în-
treținându-se cu cei prezenți. 
Totodată dumneaei a amintit 
proiectele MRP, la care au 
participat 37 de reprezentanţi 
ai comunității române din Un-
garia la programul „Descoperă 
România”, precum şi tabăra 
ARC, unde elevii şcolilor noas-
tre participă an de an. Având 
în vedere că în ziua de 21 mai 
se sărbătoresc Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena, ministru-

lui român a participat la Sfânta 
Liturghie de la Catedrala Epi-
scopală din Giula, celebrată de 
PS Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria 
şi un sobor de preoţi şi diaconi. 

Agenda a mai inclus şi vizita 
la Uniunea Culturală a Româ-
nilor din Ungaria unde a pur-
tat discuţii cu reprezentanții 
acesteia. 

Doamna ministru a făcut şi 
un popas la Campingul Marc 
dorind să onoreze invitația pro-
prietarei care a ridicat un pa-
rastas de amintire şi pomenire 
a renumitei cântărețe de muzi-
că populară Florica Duma, de 
la a cărei trecere în neființă s-a 
împlinit un an de zile.                          

  P./C.
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În data de 15 mai 2018 a avut 
loc în Comisia Permanentă a 
Parlamentului, pentru Națio-
nalitățile din Ungaria, la sediul 
acesteia, în prima ședință din 
noua legislatură, audierea înain-
te de numire a viceprim-minis-
trului nominalizat, dr. Semjén 
Zsolt, în calitate de ministru 
fără portofoliu, responsabil și 
pentru naționalități.

Ședința Comisiei a fost pre-
zidată de Ritter Imre, deputatul 
german din Parlament, noul 
președinte al Comisiei, la care 
au participat 11 reprezentanți 
ai naționalităților. 

Dr. Semjén Zsolt a fost însoțit 
de colaboratorii săi, responsabili 
pentru naționalități, în frunte 
cu secretarul de stat dr. Soltész 
Miklós, subsecretarul de stat 
Fülöp Attila şi directorul gene-
ral Tircsi Richárd.

La audiere au participat ca in-
vitați și dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet, adjunctul responsabil 
pentru naționalități al Avocatu-
lui Poporului (ombudsman) și 
dr. Török Tamás, director gene-
ral la Oficiul Ombudsmanului, 
președinți ai Autoguverărilor pe 
Țară ai mai multor naționalități, 
respectiv reporteri.

Dr. Semjén Zsolt a evidențiat 
că fiecare națiune este o bogăție 
de valori unice și nereplicabile a 
căror sursă este însăși națiunea, 
părțile sale constitutive, aceasta 
fiind eminamente valabil în ca-
zul naționalităților, declarând 
că se va strădui să fie protejate 
aceste valori.

În privința naționalităților 
care au țară-mamă a relevat că 
există și misiunea specifică de 
a fi punte de legătură între acel 
stat și Ungaria. 

A declarat că dacă apar diver-
gențe, dispute cu țara respecti-
vă, la noi nu poate suferi deza-
vantaje naționalitatea aferentă. 
Totodată, a mulțumit pentru 
munca din comisii le mixte, 
considerând exemplară cea a 
naționalităților.

A menționat că sunt apreci-
ate toate civilizațiile, culturile, 

Audierea viceprim-ministrului
dr. Semjén Zsolt în Comisia 
Permanentă a Parlamentului pentru
Naționalitățile din Ungaria

grupurile etnice, toți cei care 
aparțin vreunei naționalități, 
dar a considerat că nu se va 
accepta niciodată ca grupuri 
etnice sosite aici de câțiva ani să 
dispună de drepturi similare cu 
minoritățile băștinașe, care sunt 
factori constitutivi ai statului 
națiunii maghiare.

A considerat că legea despre 
drepturile naționalităților, a că-
rei adoptare a fost un act istoric, 
a făcut față probei de anduranță, 
semnalând că dacă apar însă ra-
țiuni de schimbări importante, 
esențiale și necesare naționalită-
ților, iar Comisia se pronunță în 
favoarea justeții acestora, exista 
deschidere pentru modificări.

În perioada trecută numărul 
instituțiilor administrate de 
către naționalități a crescut de 
la 12 la 82, Semjén fiind adept 
al preluării instituțiilor atât în 
cazul cultelor, cât și al naționa-
lităților, considerând că aceste 
instituții au ceva în plus, care 
îmbogățește naționalitățile re-
spective.

A evidențiat că suma alocată 
naționalităților s-a triplat, în 
acest an fiind de 10,5 miliarde de 
forinți, promițând că dacă apar 
propuneri, inițiative raționale, 
guvernul nu se va zgârci nici în 
viitor.

Aceste aspecte au fost confir-
mate în detaliu și de către secre-
tarul de stat dr. Soltész Miklós.

Toți membrii prezenți ai Co-
misiei au luat cuvântul, apreci-
ind cursul promițător al politicii 
din domeniul naționalităților, 
în acest cadru Traian Cresta, 
reprezentantul comunității ro-
mâne a evidențiat că toate in-
stituțiile acesteia pot funcționa 
nestingherite, totodată, a con-
siderat drept nod gordian că în 
comisia mixtă ungaro-română 
pentru minorități se bate pasul 
pe loc, ceea ce împovărează și 
relațiile bilaterale.

Răspunzând la aceasta, dr. 
Semjén Zsolt a considerat că nu 
pare reală posibilitatea semnării 
protocolului Comisiei Mixte Ro-
mâno-Ungare pentru Minorități 

Reprezentanții naționalităților: bulgară – Varga Szimeon; slovenă – Kissné Köles Erika;  sârbă – Alekszov Ljubomir; 
română – Traian Cresta

Subsecretarul de stat Fülöp Attila,vice prim-ministrul dr. Semjén Zsolt, Secretarul de stat dr. Soltész Miklós; în spate dreapta, 
dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, adjunctul ombudsman și dr. Török Tamás, director general la Oficiul Ombudsman

În prezidiu, la microfon: deputatul german Ritter Imre, noul președinte al Comisiei,
în grup reprezentanții naționalităților: rusină – Giricz Vera; slovenă – Kissné Köles Erika; sârbă – Alekszov Ljubomir; 
română –  Traian Cresta.
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fără girul tuturor părților inte-
resate, nominalizând în speță 
UDMR dar dacă apar inițiative 
raționale, acestea se pot realiza, 

fie că sunt stipulate sau nu în 
Protocol.

Comisia a susținut cu una-
nimitate de voturi numirea în 

funcție a domnului dr. Semjén 
Zsolt.

Cabinetul reprezentantului românilor 
în Parlamentul de la Budapesta

Ziua mamei, sărbătorită în 
prima duminică a lui „Florar”, 
este una din cele mai frumoase 
şi iubite sărbători de către copii 
dar şi de adulţi. Este momentul 
în care ne amintim cu emoţie 
de toate mamele noastre „năs-
cătoare de prunci” care trăiesc 
şi muncesc în viaţa lor pentru 
fericirea şi bunăstarea copiilor 

„Ziua mamei”, devenită 
tradițională și la Bedeu

lor şi a familiei. Cei care mai 
avem s-au am avut mama sprijin 
şi călăuză a vieţii noastre, putem 
spune cu tărie: „mama este nu-
mai una şi ca ea nu este nimeni 
pe pământ”. 

Vineri, 4 mai, elevii de la 
Şcoala Generală bilingvă din 
Bedeu, precum şi preşcolarii 
de la Grădiniţă au sărbătorit 

acest eveniment deosebit din 
viaţa mamelor. Drept urmare au 
pregătit cu ceva timp în urmă în 
coordonarea şi directa suprave-
ghere a doamnelor profesoare şi 
educatoare, un frumos şi atractiv 
program artistic, alcătuit din 
cântece şi poezii, atât în limba 
română cât şi în limba maghiară. 
În deschiderea programului au 

vorbit despre importanţa acestei 
sărbători doamnele Nagy Gábor-
né şi Kakócz Zsoltné, directori 
ai Şcolii Generale şi Grădiniţei. 
Copiii cu o gingăşie şi candoare 
specifică vârstei au cântat şi re-
citat, cu însufleţire, oferind ma-
melor buchete de flori precum 
şi bunicuţelor prezente la acest 
frumos eveniment, mulţumin-
du-le din suflet pentru purtarea 
de grijă şi dragostea prea multă 
de care s-au împărtăşit alături 
de ele şi familia lor.

„Cine vă iubeşte, cine vă-n-
drăgeşte?

Zi de zi munceşte

Pentru a vă creşte
Vă daţi seama, este MAMA!”
    * * *
Măicuţa mea grădină
Cu flori, cu nuci şi mere
A ochilor lumină
Văzduhul gurii mele.
Măicuţă tu, vecie
Nemuritoare carte
De dor şi omenie
Şi cântec fără moarte.
Sărbătoarea s-a încheiat într-o 

atmosferă de bucurie, dragoste, 
mamele îmbrăţişându-şi copiii 
şi mulţumindu-le pentru mo-
mentele deosebite din această 
zi specială. 
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Biserica românească din Ce-
nadul Unguresc, închinată Înăl-
țării Domnului, și-a sărbătorit 
cu anticipație hramul, sâmbătă, 
12 mai.

Cu acest prilej, Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episcopul Epar-
hiei Ortodoxe Române din Un-
garia a săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească în locașul de cult, 
împreună cu un numeros sobor 
de preoți și diaconi, format din 
părintele arhimandrit Calinic 
Covaci, consilierul adminis-
trativ-bisericesc al Episcopiei 
din Ungaria, părintele Aurel 
Becan, parohul de la Cenadul 
Unguresc, protopop de Seghe-
din și gazda întregii manifestări, 
părintele Ioan Bun, paroh la 
Micherechi, părintele Ionuț Ne-
grău, de la Săcal, părintele Ma-
rius Vidican, paroh la Bătania și 
arhidiaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala din Giula.

Răspunsurile liturgice au fost 
date de grupul coral „Trifon 

Hramul 
bisericii 
românești 
din Cenadul 
Unguresc

Lugojanul” din Arad, condus 
de domnul Roz Marinel, iar la 
slujbă au participat circa o sută 
de credincioși, din Cenadul 
Unguresc, Seghedin, Macău, 
Bătania, dar și din România, 
de la Sântana, precum și ofi-
cialități, ca de pildă domnul 
János Farkas, primarul de la 
Cenadul Unguresc, domnul 
Daniel Banu, consulul general 
al României la Seghedin, dom-
nul consul Cristian Daniel, de 
la același Consulat, domnul 
Gheorghe Petrușan, președin-
tele Autoguvernării Românești 
Locale și al celei Județene, dom-
nul Vasile Rotar, președintele 
Autoguvernării Românești din 
Cenadul Unguresc, ș.a.

La momentul potrivit copiii 
au fost cuminecați cu Sfintele 
Taine, iar în cuvântul de în-
vățătură Preasfințitul Părinte 
Siluan a subliniat importanța 
sărbătorii hramului, în cazul 
de față al Înălțării Domnului, 

care este o împlinire deplină a 
umanității răscumpărate prin 
Jertfa și Învierea lui Hristos. 
Acesta aduce firea omenească și 
o așează acolo unde îi era rostul 
de la început, adică de-a dreapta 
lui Dumnezeu Tatăl, în ceruri. 
Totodată, în această zi, creștinii 
de pretutindeni îi cinstesc și pe 
Sfântul Mucenic Ioan Valahul, 
o pildă extraordinară de tărie 
în credință și în lupta cu pati-
mile, pentru tinerii și creștinii 
din toate locurile și vremurile, 
care a pătimit pentru credința 
sa la o vârstă fragedă, de numai 
17 sau 18 ani, trăind la mijlocul 
secolului al XVII-lea.

La final, părintele paroh Au-
rel Becan a mulțumit Ierarhului, 
clerului slujitor, oficialităților și 
credincioșilor și și-a exprimat 

recunoștința față de strămoșii 
români care au ctitorit biserica 
românească de zid din Cenadul 
Unguresc în anul 1808, astfel 
încât a fost sărbătorită acum 
și împlinirea a 210 ani de exis-
tență neîntreruptă, românească 
și ortodoxă, a acestui locaș de 
cult, ce a fost construit în locul 
unei alte biserici mai vechi, 
din lemn, de la 1767, în care 
sârbii și românii ortodocși se 
rugau împreună. După 1872 
aceștia s-au despărțit, iar din 
1880 sârbii ortodocși au pro-
priul lor locaș de închinare, cu 
hramul Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe, dar relațiile de bună 
înțelegere între români și sârbi 
se păstrează și în ziua de astăzi. 
A fost evocată de asemenea, și 
legătura de sânge cu Neamul 

Românesc și evenimentul Ma-
rii Uniri de la Alba Iulia, între 
delegații de la această Adunare 
Națională numărându-se și 23 
de persoane din partea comu-
nității românești din Ungaria, 
din care trei au fost preoți: pr. 
Teodor Pătcaș din Peterd, pr. 
Iosif Ion Ardelean din Chitighaz 
și pr. Romul Nestor din Cenadul 
Unguresc.

Toți cei prezenți la slujbă 
au luat parte apoi și la o agapă 
frățească, oferită la Căminul 
Cultural de Parohie și Auto-
guvernarea Românească din 
Cenadul Unguresc, unde at-
mosfera de comuniune româ-
nească a continuat și a pecetluit 
această frumoasă zi de îndoită 
sărbătoare.                         BPEORU

Conform tradiţiei, la Pocei, 
an de an, comunitatea mică săr-
bătoreşte Rusaliile, praznicul 
Pogorârii Sfântului Duh peste 
Sfinţii Apostoli. Pentru ca acest 
obicei să dăinuiască, se organi-
zează programe la care sunt in-
cluşi toți, de la cel mai mic până 
la cel mai mare. În data de 19 
mai, la Casa Muzeu s-a desfă-
şurat un şir de programe la care 
au participat preşcolarii grupei 
mari de la Grădiniţa „Mesevár”, 
corul şcolii generale, Clubul 
Pensionarilor, prezentând po-
ezii şi cântece reprezentative 
acestei sărbători.

Baráth Gábor, preotul paroh 
al Bisericii Greco-Catolice, 
precum şi Kurta Szabolcs, preot 
reformat, au subliniat impor-
tanţa Rusaliilor după care au 
binecuvântat evenimentul. 

Rusaliile, 
la Pocei

Preşcolarii și membrii Clubului 
Pensionarilor din Pocei au pre-
sărat flori și petale de trandafiri 
în curtea Bisericii. 

Tot cu această ocazie, în du-
minica Rusaliilor, ziua Pogorârii 
Sfântului Duh, la Biserica Gre-
co-Catolică din Pocei preotul 

paroh Baráth Gábor a săvârşit 
Sfânta Liturghie după care a 
sfinţit „grâul nou” cultivat în 
grădina Bisericii. Creştinii pre-
zenţi la Biserică au luat acasă 
din grâul sfinţit, semn al rodu-
lui, belşugului în casă.  

Nagyné Kelemen Mónika
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O oră de 
dirigenție ieșită 
din tipare 

Dr. Szalayné dr. Sándor Er-
zsébet, adjunctul avocatului 
poporului responsabil cu na-
ționalitățile, acordă o atenție 
deosebită copiilor și tinerilor 
din comunitățile etnice nați-
onale, în timp ce funcționarii 
din cadrul secretariatului au o 
vastă experiență în domeniul 
educației și formării tineretului. 
În ultimii ani, mai multe studii 
ale adjunctului Ombudsman 

au abordat educația privind 
naționalitatea. Se consideră 
importantă continuarea şi par-
ticiparea la creșterea gradului 
de conștientizare legislativă a 
copiilor și tinerilor de națio-
nalitate.

Cabinetul adjunctului Om-
budsman a demarat anul trecut 
un program prin care se ofe-
ră asistență profesională mai 
multor tineri. S-au inițiat trei 
proiecte profesionale la care au 
fost cooptați tineri cu vârste 
între 12–16 ani din comunită-
țile etnice naționale. Pe baza 
Strategiei Consiliului Europei 
privind drepturile copilului din 
2016 au fost lansate mai multe 
proiecte-pilot pentru tineri în 
vederea explorării opiniilor cu 
privire la „imaginea digitală 
de sine” și rolul lor în spațiul 
online. 

În luna aprilie a anului 2017, 
personalul Secretariatului de 
Tineret s-au axat pe drepturile 

copiilor în mediul digital, im-
pactul prejudecăților și stereo-
tipurilor online care afectează 
rromii pe perioada de vară, iar 
în luna noiembrie proiectul s-a 
axat pe problemele ce privesc 
prietenii copiilor din societatea 
digitală.

În cursul acestui an, doamna 
adjunct-ombudsman va conti-
nua activitățile de sensibilizare 
juridică într-o „lecție de diri-
genție neobișnuită”. În cadrul 
metodologiei non-formale se 
intenționează prezentarea te-
mei naționalităților și utilizarea 
limbii materne. Proiectul este 
implementat de către cadre 
specializate. În cadrul acestui 
proiect a fost cooptat, ca par-
tener favorizat, Liceul, Școala 
Generală şi Căminul de Elevi 
Românesc „N. Bălcescu”.

Proiectul constă într-o oră 
de dirigenție cu durata a 45 de 
minute, cu subiectele mențio-
nate mai sus, la cerere, aceasta 
prelungindu-se la 90 de minute, 
pe teme sugerate de tineri.

La școala giulană proiectul 
s-a implementat în data de 14 
mai. Dr. Török Tamás şi Tordai 
Edina au avut ocazia să discute 
cu tineri cu vârste cuprinse 
între 15 şi 17 ani, despre dreptu-
rile naționalităților, statutul et-
niilor și rolul lor în construirea 
viitorului. Pe lângă transferul 
de cunoștințe, interactivitatea 
a reprezentat aspectul principal 
al evenimentului prin implica-
rea publicului, implementarea 
noilor cunoștințe și stimularea 
transmiterii acestora. 

Elevii au primit cu mult in-
teres formatorii, care datorită 
atractivității prestate, sesiunea 
s-a prelungind la 90 de minute. 

Trăgându-se o concluzie a ce-
lor întâmplate s-a considerat că 
ora de dirigenție a fost una neo-
bișnuită, pozitivă și interesantă, 
iar mulți şi-au exprimat dorința 
participării şi la alte instruiri 
similare pe același subiect și 
probleme conexe.

Dr. Török Tamás a calificat 
activitatea ca una reușită ex-
primându-și bucuria interesului 
şi deschiderii atât a elevilor, a 
conducerii instituției, cât şi a 
susținătorului acestei instituții 
de învățământ.                      

Delia
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Universitatea „Aurel Vlai-
cu” din Arad este instituţie de 
învăţământ superior de STAT, 
ACREDITATĂ şi certificată 
ARACIS şi IEP-EUA, care con-
tinuă tradiţia învăţământului 
universitar arădean începută 
pe aceste locuri cu Institutul 
de Teologie (1822), Facultatea 
de Zootehnie şi Medicină Ve-
terinară (1947), Institutul de 
Subingineri (1972). 

Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad este o comunitate 
academică distinctă care func-
ţionează în baza prevederilor 
Constituţiei României, a legilor 
şi normativelor referitoare la 
sistemul de învăţământ.

Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad respectă şi promovează 
convenţiile europene privind 
învăţământul superior. 

Universitatea dispune de un 
personal academic cu înaltă 
pregătire profesională şi dotări 
de cea mai bună calitate pentru 
activităţile didactice şi ştiinţifi-
ce, astfel că baza materială este 
excepţională cuprinzând peste 
47.000 mp.

Diplomele emise sub egida 
MEN sunt recunoscute în ţară 
şi străinătate.

CRITERII DE ADMITERE
Admiterea 2018 se face luând în considerare media de la examenul de bacala-

ureat pentru domeniile şi programele de studii de licenţă ale tuturor facultăţilor 
conform regulamentului propriu de admitere (pentru Facultatea de Sport, De-
sign, Teologie, Ştiinţe Exacte şi Ştiinţele Educaţiei se vor susţine probe specifice 
domeniului).

vezi: http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2018
Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a 

mediei şi potrivit opțiunilor candidaţilor.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
– Cerere tip (se primeşte la înscriere);
– Diplomă de bacalaureat (în original) sau diplomă echivalentă cu aceasta *;
– Foaie matricolă/supliment diplomă (copie + original);
– Certificat de naştere (copie + original);
– Certificat de căsătorie (copie + original);
– Copie carte de identitate;
– Adeverinţă medicală;
– Două fotografii color tip buletin;
– Dosar plic.
*În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă universitate 

(facultate), în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copia lega-
lizată, precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima universitate 
(facultate), care se autentifică după original de către comisia de admitere.

CONFORMAREA LOCULUI
În termen de 3 trei zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi 

admişi sunt obligați să îşi confirme locul după cum urmează:
a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacala-

ureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) 
şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria universităţii.

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 
de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu conformarea locului se vor semna şi contractele de studii. 
Programe de studii universitare de licenţă / învăţământ cu frecvenţă
Inginerie; Teologie Ortodoxă; Ştiinţe Economice; Inginerie Alimentară, Tu-

rism şi Protecţia Mediului; Ştiinţe Exacte; Ştiinţe Umaniste şi Sociale; Ştiinţe 
ale Educației, Psihologie şi Asistenţă Socială; Educaţie Fizică şi Sport; Design; 

Pentru mai multe informaţii cu privire la specializările din cadrul domeniului 
de licenţă accesați site-ul:  http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2018

Domeniu de master
Inginerie; Teologie Ortodoxă; Ştiinţe Economice; Inginerie Alimentară, Tu-

rism şi Protecţia Mediului; Ştiinţe Exacte; Ştiinţe Umaniste şi Sociale; Ştiinţe 
ale Educației, Psihologie şi Asistenţă Socială; Educaţie Fizică şi Sport; Design.

Informaţii referitoare la denumirea programelor de studii de master aflați 
accesând site-ul: http://www.uav.ro/ro/academic/admitere-2018

Studii Universitare de Doctorat
Domeniul Filologiei; Domeniul Teologiei (Teologie dogmatică, Drept Bise-

ricesc, Teologie morală). Studii de 3 ani. 
Studenților le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
– posibilitatea obținerii unor burse de merit, de studiu şi sociale atât pentru 

studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă; bursele acoperă toate cheltu-
ielile de şcolarizare; 

– posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în 
proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind 
mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, 
Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);

– reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive; 
– cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină; 
– tabere studenţeşti gratuite;
– ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de liga studenţilor 

din UAV.

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – în baza 
proiectului depus la Ministerul Resurselor Umane – în colabo-
rare cu Universitatea 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 cadrelor 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 Mo-
neasa, România, şi va cuprinde:

– direcțiile principale ale orientării literaturii române, punându-se 

APEL AŢRU
accent pe literatura contemporană – literatura pentru copii şi tineret;

– exerciţii de gramatica limbii române respectiv de dezvoltare a 
comunicării în limba română. 

Se vor purta discuţii pe temele şi colocviile propuse.
Lista cu numele cadrelor didactice participante 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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Succes peste 
așteptări, la Târgul 
Economiei Arădene!

Nu în ultimul rând, o prezență inedită au constituit-o cele mai ușoare biciclete din lume, 
brevetate de profesorul arădean Dan Sobol, expuse la Târgul Economiei Arădene.

Demonstrația de robotică a trei școli arădene, Liceul Național de Informatică, Colegiul Na-
țional „Vasile Goldiș” și Colegiul Național „Moise Nicoară” a animat atmosfera în după-amiaza 
zilei de vineri, aducând în târg invențiile tinerilor arădeni creativi.

Târgul Economiei Arădene, organizat în premieră de către Primăria Arad, Consiliul Ju-
dețean și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad a fost considerat, de 
expozanți și vizitatori, un succes peste așteptări, cu contracte încheiate între unii dintre 
participanți și cu mii de vizitatori!

Arădenii au putut vedea companii de top la nivel european și mondial din domeniul 
automotivelor și industria de material rulant, dar și branduri locale consacrate. Unele din-
tre firmele expozante au o tradiție de peste o sută de ani în Arad, altele duc mai departe 
povești de succes începute la mijlocul secolului trecut sau reprezintă afaceri clădite durabil 
după revoluția anti-comunistă. Diversitatea participanților, de la creatori de modă la mari 
jucători internaționali în industria grea, a reprezentat o panoramare asupra piesajului 
economic arădean actual.

Aprox. o sută de companii locale și multinaționale din Arad au expus, pe 44.500 mp, unele 
dintre cele mai importante produse industriale ale Aradului. La evenimentele târgului au 
participat reprezentanții a 16 state, printre care două importante delegații de oameni de 
afaceri din Republica Populară Chineză.

Organizat într-un cadru modern, Târgul Economiei Arădene a reprezentat cel mai impor-
tant eveniment business organizat în România în Anul Centenar. În cadrul evenimentului au 
fost organizate și conferințele internaționale „Tendințe și influențe în dezvoltarea regională”, 
„Economia europeană între Brexit și Noul Drum al Mătăsii”, „România 100: influențe sârbești 
asupra culturii Aradului”, „Turismul cultural, factor de dezvoltare euroregională durabilă”. Nu 
în ultimul rând, președinții Consiliilor Județene Arad, Timiș, Csongrád (Ungaria), Bács-Kiskun 
(Ungaria) și președintele Guvernului Provinciei Autonome Vojvodina (Serbia) au semnat, la 
Arad, Memorandul de constituire a Consorțiului Cultural Euroregional Activarium, care va 
fi gestionat de Consiliul Județean Arad.



Cronica l Vineri, 25 mai 20188 FEL DE FEL

„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: cronica33@
gmail.com, http://www.atruroman.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. 

Hramul bisericii din Otlaca Pustă
Biserica ortodoxă românească din Otlaca Pustă, 

închinată Înălțării Domnului și aparținând Episco-
piei Ortodoxe Române din Ungaria, și-a sărbătorit 
în joia aceasta hramul (17 mai).

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Episcop Si-
luan a fost întâmpinat de soborul de clerici, format 
din părintele arhimandrit Calinic Covaci, consilie-
rul administrativ-bisericesc al Episcopiei și paroh 
la Otlaca Pustă, părintele Mihai Blaj, consilierul 
economic al Arhiepiscopiei Aradului și paroh la 
Grădiște, părintele Florin Olteanu, protopop de 
Giula, părintele Aurel Becan, protopop de Seghe-
din, părintele Petru Pușcaș, paroh la Giula Mică și 
arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala din 
Giula și a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în 
locașul de cult. La slujbă au luat parte credincioși din 

Otlaca Pustă, Giula și împrejurimi și oficialități, Gheor-
ghe Șimonca, deputat în Parlamentul de la Budapesta, 
originar din Otlaca Pustă, Florin Trandafir Vasiloni, 
consulul general al României la Giula, Tiberiu Juhász, 
președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din 
Ungaria Tolnai Péter, vicepreședintele Consiliului 
Județean Bichiș, Elvira Ardelean, primarul comunei 
Otlaca Pustă, Daniel Negrea, președintele Autoguver-
nării Românești din Medgyesegyháza, Gheorghe Marc, 
președintele Clubului Pensionarilor Români din Giula, 
Delia Kovács, directorul-executiv și redactorul-şef al 
Săptămânalului „Cronica”, Corina Sebestyén, redactor 
la același ziar, Anca Becan, redactor la Săptămânalul 
„Foaia Românească”, ș.a.

Răspunsurile liturgice au fost date cu profesionalism 
de Grupul Coral „Sfântul Nicolae”, al Facultății de Te-
ologie Ortodoxă din Timișoara, venit la Otlaca Pustă 
cu sprijinul Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanul, 
Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și fost 
slujitor la Parohia din Otlaca Pustă vreme de 5 ani.

Au fost făcute, de asemenea, rugăciuni de pomenire, 
pentru odihna sufletelor Ostașilor și Eroilor Români, 
din toate timpurile și toate locurile, căzuți pe câmpurile 
de luptă, în lagăre, în închisori și în deportare, pentru 
libertatea și demnitatea Poporului Român și pentru uni-
rea lui într-o singură Țară, Românească și Creștinească.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a subliniat impor-
tanța specială a acestei zile de sărbătoare, ce ne arată 

sensul și rostul final al oamenilor și întregii umanități, 
descoperit nouă prin Jertfa, Învierea și Înălțarea la Cer 
a Domnului nostru Iisus Hristos, și anume pentru creș-
tinii ortodocși nu poate fi vorba nicidecum de trecerea 
în neființă, ci de restaurarea firii omenești, prin Învierea 
lui Hristos și așezarea ei, la loc de cinste, în Cer, de-a 
dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în comuniune de iubire 
veșnică cu Preasfânta Treime. În acest context și Ziua 
Eroilor Neamului își descoperă adevărata valoare și 
orientarea ei spre propășirea Patriei și dobândirea 
Împărăției Cerurilor, prin jertfirea de sine, în folosul 
Neamului din care aceștia provin.

Copiii și credincioșii care s-au pregătit au fost îm-
părtășiți cu Sfintele Taine, la momentul ptrivit.

La final, părintele arhimandrit Calinic a adus mul-
țumire Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă 
sărbătoare, care dincolo de cinstirea adusă locașului 
de cult, a oferit participanților trăirea comuniuni 
frățești, ortodoxe și românești, în această biserică ce 
are peste o sută de ani de existență și a mulțumit, de 
asemenea, Ierarhului, celorlalți clerici, oficialităților și 
credincioșilor, precum și tuturor celor care l-au ajutat 
în organizarea hramului, susținut prin Fondul de Sub-
venții din cadrul Ministerul Resurselor Umane, de la 
Budapesta și prin Primăria din Otlaca Pustă.

Toți cei prezenți au fost invitați apoi la o agapă co-
mună, oferită la Căminul Cultural din Otlaca Pustă, 
care a încheiat sărbătoarea hramului.                    BPEORU


