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Editorial
Colectivul redacţional

Un vector de 
dezvoltare

U ngaria şi România au dema-
rat, marţi, un proiect comun, 
care beneficiază de finanţare 
de la Uniunea Europeană, 

vizând apărarea împotriva inundaţiilor 
de-a lungul râului Mureş, a anunţat un 
oficial din conducerea direcţiei regionale 
pentru gestionarea apelor din sudul 
Ungariei. 

Proiectul beneficiază de un buget de 
peste 800 de milioane de forinţi (2,7 
milioane de euro) şi este preconizat 
să se finalizeze peste doi ani, va creşte 
siguranţa la inundaţii pe ambele laturi 
ale frontierei dintre Ungaria şi România. 
Proiectul vizează refacerea unui complex 
de pompare din localitatea Macău, care 
preia apele interne şi furnizează apă pen-
tru irigarea terenurilor arabile din zonă. 
Pe partea românească, vor fi refăcută 
digurile şi alte instalaţii de protecţie pe 
o porţiune de doi kilometri de-a lungul 
râului Mureş. Potrivit acordului, experţii 
din cele două ţări vor face schimb de baze 
de date şi vor pregăti o hartă a posibilelor 
zone inundabile pe o secţiune de 21 de 
kilometri de-a lungul râului Mureş.

Este un exemplu concret de colaborare 
transfrontalieră, cu impact asupra vieții 
și proprietății a zeci de persoane – un 
model de cooperare și de politici publi-
ce corecte. Acestuia i se adaugă recent 
finalizatul Program Interreg, care pune 
accentul pe infrastructura medicală, 
rutieră și culturală din zona de frontieră 
a celor două state, România și Ungaria. 
Programul Interreg V-A România–Un-
garia, implementat în perioada de pro-
gramare 2014–2020, continuă finanţarea 
cooperării transfrontaliere în zona de 
graniţă româno-ungară, prin interme-
diul Fondului European de Dezvoltare 
Regională, cu sprijinul Uniunii Europene 
şi al guvernelor celor două state. Obiecti-
vul strategic al programului îl reprezintă 
realizarea de intervenţii integrate cu 
accent transfrontalier şi strategic puter-
nic, în vederea exploatării potențialului 
comun şi abordării provocărilor comune. 
Fără teama că greșim, putem spune că 
este cel mai bun program de finanțare, 
cu o rată de absorbție de 100%, instru-
mentul perfect de dezvoltare locală!

Fondurile europene distribuite între 
județele de frontieră contribuie la dez-
voltarea din zona noastră. Am învățat 
din această experiență de negociere 
intensă, urmată de runde de alte discuții 
și negocieri, că avem nevoie de o descen-
tralizare reală și că decizia în problemele 
cetățenilor noștri trebuie să fie luată 
la nivel local și respectată de cei de la 
nivel central, fără presiuni, imixtiuni de 
orice fel. Asta este cheia dezvoltării și a 
relației bune dintre reprezentanții admi-
nistrativi ai celor două state – ceea ce se 
stabilește între președinții de Consilii 
Județene, în cunoștință de cauză, la so-
licitarea cetățenilor, nimeni să nu poată 
schimba din alte considerente sau din 
diverse interese.

Festivalul Internaţional de Folclor, 
„Muzici şi Tradiţii în Cişmigiu”, 
Bucureşti – ediţia a XII-a

În cinstea Marii Uniri a românilor, pe întreg parcursul acestui an, în România, au loc diferite manifestări 
culturale dedicate acestui mare eveniment din viaţa națiunii române. 

În perioada 29 iunie –1 iulie, în București a avut loc Festivalul Internaţional de Folclor „ Muzici şi Tradiţii 
în Cişmigiu”, la care au fost invitați şi români din jurul graniţelor. Festivalul a fost organizat de Primăria 
Capitalei, primar general Gabriela Firea şi Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţii, director Claudia Popa.

A fost un eveniment grandios, care a avut loc într-o locaţie superbă, parcul Cişmigiu, având ca producător 
pe doamna Elise Stan, recunoscută şi apreciată în toate cercurile de specialitate, care a declarat următoarele: 
„Ne-am dorit să invităm la acest spectacol toţi »românii de lângă noi«, din Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Serbia 
şi Republica Moldova. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de cele două orchestre, Orchestra „Valahia” a 
municipiului București, director Marius Zorilă şi Orchestra românilor din Voivodina-Serbia, director Roman 
Bugar. A fost o bucurie pentru că am reuşit să aducem pe scena festivalului şi pe românii din jurul graniţelor 
care au dovedit că păstrează cu sfințenie tradițiile românești, vorbind şi limba română”. 

Moderatorul festivalului a fost cunoscuta prezentatoare Iuliana Tudor, o persoană de excepţie. Din Unga-
ria ne-a reprezentat cu cinste domnul Gheorghe Bágy, președintele Autoguvernării de Naţionalitate Română 
din Aletea, rapsod popular şi dansator în Ansamblul de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletea, care 
a cântat şi încântat spectatorii prezenți, fiind acompaniat de orchestra de muzică populară din Voivodina. 
Domnul preşedinte, la întoarcerea acasă ne-a declarat: „La București m-am simțit foarte bine, mi-am fă-
cut mulți prieteni şi m-am bucurat că am fost alături de mari artişti ai României care au evoluat pe scena 
festivalului şi că am reprezentat cu cinste românii din Ungaria. Particip pentru a treia oară la un spectacol 
produs de Elise Stan, primul fiind în anul 1999, la Festivalul »Maria Tănase«, de la Craiova, iar după 2000, 
la Bucureşti-Otopeni, cu Echipa de Păstrare a Tradițiilor a Românilor din Ungaria. Acest spectacol grandios 
a fost filmat în întregime şi va fi ulterior transmis pe canalele televiziunii române, fiind o mărturie vie a unirii 
dintre fraţii români de pretutindeni”.
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S-a afirmat, și pe bună drep-
tate, că nivelul de cultură și 
civilizație a unei țări poate fi 
perceput și după modul în care 
cei aflați la vârsta senectuții 
primesc atenția și beneficiază 
de îngrijire din partea societății.

Grija față de cei în vârstă 
este o conduită umană care 
trebuie să ne responsabilizeze 
pe fiecare în parte, în ideea că 
timpul va trece peste fiecare, 
iar de modul în care vom privi 
lucrurile va depinde existența 
unei societăți mai umane și mai 
drepte pe care o dorim cu toții.

În localitatea bihoreană Apa-
teu, unde o parte din localnici 
sunt români, conducerea locală 
în frunte cu domnul primar 
Tarsoly Attila, e mereu atentă la 
problemele cu care se confruntă 
populația încercând să rezolve 
multe lucruri care țin de bunul 
mers al vieții lor.

Bunăoară, se punea problema 
existenței unui club al celor în 

Deschiderea 
unui nou 
așezământ 
social la Apateu

vârstă, unde să poată socializa, 
să comunice între ei, ca timpul 
să treacă cu folos. Așa că s-a 
trecut de la vorbe la fapte. Era 
nevoie de o locație cu toate uti-
litățile, o clădire reprezentativă 
unde să îți facă plăcere să stai și 
să-ți petreci timpul liber. Acest 
spațiu a fost găsit până la urmă. 
Aici a funcționat un cabinet 
medical și locuința de servici 
a medicului de familie din 
localitate. S-a dat apoi startul 
lucrărilor, iar când totul a fost 
gata, clădirea a fost sfințită de 
pastorul reformat al localității 
dr. Szabóné Kurucz Tímea și 
pastorul baptist Veres Imre.

La eveniment au participat 
personalități de seamă a vieții 
politice și culturale din județul 
Hajdú-Bihar. Domnul primar 
Tarsoly Attila, inițiatorul și 
coordonatorul acestui proiect 
social, a spus celor prezenți 
la acțiunea de inaugurare, cât 
de important și cât de benefic 

este pentru cei în vârstă să aibă 
un loc dotat cu toate utilitățile 
unde să se simtă singuri, să 
comunice și să nu fie izolați de 
societate. Prin acest proiect se 
demonstrează respectul față de 
bunicii și părinții care au rămas 
singuri pe la casele lor și au 
nevoie de afecțiune și îngrijire. 
Domnul deputat parlamentar, 
dr. Vitányi István şi-a exprimat 
mulțumirea şi bucuria realizării 
acestui demers care se concre-
tizează după o altă realizare 
importantă, grădinița de copii, 

terminată cu puțin timp în 
urmă şi care vine să completeze 
lucrurile benefice şi frumoase 
care se săvârșesc în Apateu.

A luat cuvântul şi domnul 
Kiss Imre, președintele Uniunii 
Județene a Pensionarilor care 
s-a declarat mulțumit de grija 
purtată de autorități faţă de 
vârstnici.

A fost tăiată apoi panglica tri-
coloră de către domnul primar 
Tarsoly Attila şi dr. Vitányi Ist-
ván, după care doamna Szűcsné 
Nagy Ildikó conducătoarea 

așezământului social, a făcut 
referire la importanța momen-
tului, precum şi la reușita unui 
asemenea frumos proiect. În 
acest centru social din Apateu 
vor avea ocazia să se întâlnească 
zilnic persoane în vârstă, vor 
primi asistență de la un perso-
nal specializat care-i vor ajuta 
şi vor sta de vorbă cu ei zilnic, 
încercând să le facă viața mai 
ușoară.

Evenimentul s-a încheiat cu 
un prânz la care au participat 
toți cei invitați.               J. Vmirjáncki 

Școala Generală Românească din Aletea 
angajează, cu data de 1 septembrie 2018, un 
cadru didactic, învățător cu specializare în 
limba română. 

Depunerea candidaturii se poate face până 
la data de 1 august 2018, la directorul Petru 
Sălăjan. 

Pe nt r u  infor m a ț ii  s uplime nt are :  t e l . : 
06-66/240-492; e-mail: romiselek@freemail.hu; 
adresă: Eleki Román Általános Iskola 5742 Elek, 
Lőkösházi út 3.

Autoguvernarea de Naţiona-
litate Română a Oraşului Giula 
organizează în perioada 31 iulie 
– 3 august, o excursie în România, 
în zona Maramureșul istoric. Cei 
interpreţi se pot adresa președinte-
lui Mihai Cserháti.

Evenimentul este susţinut de 
Fondul de Subvenţii al Ministerului 
Resurselor Umane.
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Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria – prin 
sprijinului financiar în bază 
unui proiect depus la Minis-
terul Resurselor Umane – în 
colaborare cu Universitatea de 
Stat „Aurel Vlaicu” din Arad, 
a organizat cursurile de vară 
pentru perfecționarea cadrelor 
didactice care îşi desfășoară 
activitatea în cadrul instituţi-
ilor de învăţământ românesc 
bilingv ori unde limba română 
se predă ca obiect de studiu.

Instruirea lingvistică s-a 
desfăşurat în perioada 2–7 
iulie şi a cuprins un număr 
de 15 participanţi, profesori, 
învăţători şi educatori din loca-
lităţile Săcal, Chitighaz, Pocei, 
Bătania şi Giula.

Cursurile de perfecţionare 
contribuie la formarea ling-
vistică şi metodologică a pe-
dagogilor. Fiind structurate 
în 40 de ore, participanţii be-
neficiază astfel de un număr 
de 40 de credite. Acestea au 
cuprins direcţii principale ale 
literaturii române, literatura 
contemporană dar şi o mulţi-
me de exerciţii de gramatica 
limbii române respectiv de 
dezvoltare a comunicării în 
limba română.

Ediţia de vară a cursurilor 
s-a organizat în staţiunea bal-
neoclimaterică Moneasa din 
Munţii Apuseni, România, iar 

Cursuri de 
vară pentru 
perfecţionarea 
cadrelor didactice

grupul a fost cazat la Hotel 
Parc, care asigură oaspeţilor 
cele mai bune condiţii. 

Luni, 2 iulie, grupul de ca-
dre didactice a fost însoţit de 
domnul Tiberiu Juhász, pre-
şedintele Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria 
şi Gheorghe Kozma ,  şef de 
Oficiu al AŢRU. Preşedintele 
AŢRU şi-a exprimat bucuria 
de a întâlni prin cadrul aces-
tui program dascăli ai şcolilor 
româneşti, doritori de a-şi 
dezvolta cunoştinţele de limba 
română. Totodată a transmis 
aprecierea şi mulţumirea sa 
faţă de conducerea Universi-
tăţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 
care şi de această dată a fost 
alături de mica comunitate de 
români din Ungaria.

Orele au decurs conform 
planului, noţiunile teoretice 
având la bază activităţi practice 
pentru a fi bine înţelese. Teme-
le propuse, modul de abordare, 
atmosfera de lucru, modul 
de organizare şi de ghidare 
a formatorului în persoana 
doamnei prof. univ. dr. Adela 
Drăucean a reuşit să clarifice 
valoarea formativă a noţiunilor 
învăţate şi prelucrate. 

Cursurile de perfecționare 
de vară s-au încheiat vineri, 7 
iulie, participanţilor fiindu-le 
înmânate diplomele care atestă 
numărul de credite acumulat, 

de către domnul Gheorghe 
Kozma din partea Autoguver-
nării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria şi a doamnei Adela 
Drăucean, din partea Univer-
sităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

„În primul rând, doresc să 
mulţumesc conducerii Univer-
sităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 
doamnei rector dr. Ramo-
na Lile pentru colaborarea şi 
sprijinul acordat în realizarea 
cursurilor de vară în ceea ce 
priveşte perfecţionarea ca-
drelor noastre didactice şi nu 
numai. Mulţumim şi doamnei 
profesor dr. Adela Drăucean, 
pentru că ne-a fost alături şi 
de această dată şi care, cu si-
guranţă v-a transmis un bagaj 
bogat de cunoştinţe de limba 
română. Ţin să îi mulţumesc 
şi doamnei Monica Ardelean. 
Doamna, deşi nu este prezentă 
la finalizarea acestor cursuri, 
este cea care s-a ocupat de 
întreaga organizare a acestui 
program, aici, la Moneasa. Din 
păcate domnul Tiberiu Juhász 
nu a putut să fie astăzi prezent, 
însă ne-a transmit salutările 
dumnealui. Sper că v-aţi simţit 
bine aici, la Moneasa, iar prin 
organizarea acestui curs am 
reuşit să ne atingem scopul 
şi dumneavoastră să vă reîn-
toarceţi acasă cu un bagaj vast 
de cunoştinţe” – a menţionat 
domnul şef de oficiu.

Universitatea de Stat „Aurel 
Vlaicu” din Arad oferă comu-
nităţii româneşti din Ungaria o 
susţinere totală în tot ceea ce 
priveşte educaţia.

„Universitatea noastră, la 
fel ca şi în trecut, vă aşteaptă 
cu porţile deschise şi dorim să 
vă asigurăm că aici veţi primi 
întregul nostru sprijin, profe-
sionalism, în vederea oricărui 
tip de program educativ pe care 
universitatea îl promovează în 
vederea dezvoltării şi promo-
vării învăţământului” – a sub-
liniat doamna profesor Adela 
Drăucean.

Din partea Secţiei de Sarcini 
Educaţionale a AŢRU a fost 
prezentă, pe tot parcursul cur-
sului de vară, Corina S. Olaru.

Corina
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Adevărata bucurie
Luca 10:17–21

Cuvântul vieţii
 

„Bucuraţi-vă totdeauna 
în Domnul! Iarăşi zic: 
Bucuraţi-vă!” 

Filipeni 4:4

În viaţa omului apar multe 
greutăţi, necazuri, dureri şi în-
tristări. Dar Dumnezeu ne dă 
putere să trecem prin încercări 
şi ne face parte de multe bucu-
rii. Să nu ne lăsăm doborâţi, în 
suflet, de întristare, ci să luăm 
în considerare multele prilejuri 
de bucurie.

O cântare ne îndeamnă: 
„Dacă eşti purtat de valul furi-
os, şi crezându-te pierdut, devii 
fricos. Ia în seamă binecuvân-
tările, Domnul ţi-a făcut parte 
şi din ele. De te-apasă grijuri 
multe şi crucea, şi ţi-e frică, că 
nu li-i putea purta. Ia în seamă 
binecuvântările şi-atunci ţi s-or 
însenina zilele. Aşa cât timp tu 
aici vei mai lucra, Domnul cu 
tine va fi, nu dispera. Ia amin-
te-a Lui binecuvântare, îngerii 
te vor petrece pe cale.” 

Sunt multe motive care tre-
buie să ne determine la bucurie.

Avem pace cu Dumnezeu.
Psalmistul declară: „Eu mă 

culc şi adorm în pace, căci nu-
mai Tu, Doamne, îmi dai linişte 
deplină în locuinţa mea.” Psal-
mul 4:8.

Această pace ne-a câştigat-o 
Domnul Isus Cristos prin jertfa 
Sa. Apostolul Pavel scrie: „Deci, 
fiindcă suntem socotiţi neprihă-
niţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nos-
tru Isus Cristos.” Romani 5:1.

„Şi toate lucrurile acestea 
sunt de la Dumnezeu, care ne-a 
împăcat cu El prin Isus Cristos 
şi ne-a încredinţat slujba împă-
cării, că, adică, Dumnezeu era 
în Cristos împăcând lumea cu 
Sine, neţinându-le în socoteală 
păcatele lor, şi ne-a încredinţat 
nouă propovăduirea acestei îm-
păcări. Noi, dar suntem trimişii 

împuterniciţi ai lui Cristos, şi, ca 
şi cum Dumnezeu ar îndemna 
prin noi, vă rugăm fierbinte, în 
Numele lui Cristos: împăcaţi-vă 
cu Dumnezeu!” II Corinteni 
5:18–20.

Avem un Dumnezeu care ne 
iubeşte. Poporului Său i-a zis: 
„…Te iubesc cu o iubire veşnică, 
de aceea îţi păstrez bunătatea 
Mea!” Ieremia 31:3 Prin profetul 
Isaia Dumnezeu declară: „Pot 
să se mute munţii, pot să se 
clatine dealurile, dar dragostea 
Mea nu se va muta de la tine şi 
legământul meu de pace nu se 
va clătina…” Isaia 54:10.

Dumnezeu iubeşte omenirea 
cu o dragoste infinit de mare. 
În rugăciunea mijlocitoare, 
Domnul Isus spunea: „…ca să 
cunoască lumea că Tu M-ai 
trimis şi că i-ai iubit, cum M-ai 
iubit pe Mine.” Ioan 17:23.

În dragostea Lui, Dumnezeu 
a jertfit pe Fiul Său, pentru 
mântuirea lumii. „Fiindcă atât 
de mult a iubit Dumnezeu lu-
mea, că L-a dat pe singurul Lui 
Fiu, pentru ca oricine crede în 
El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.” Ioan 3:16.

Să ne bucurăm căci avem un 
Mântuitor care ne izbăveşte.

Dumnezeu a promis omului 
o izbăvire veşnică. „Cheamă-Mă 
în ziua necazului şi Eu te voi 
izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” 
Psalmul 50:15.

„El ne-a izbăvit de sub puterea 
întunericului şi ne-a strămutat 
în Împărăţia Fiului dragostei 
Lui, în care avem răscumpăra-
rea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor.” Coloseni 1:13–14.   

Isus Cristos a venit în lume 
ca izbăvitor. Aşa a fost prevestit: 
„…El îl va mântui pe poporul 

Lui de păcatele sale.” Matei 1:21.
Isus Cristos este singurul 

Mântuitor. „În nimeni altul nu 
este mântuire: căci nu este sub 
cer nici un alt Nume dat oa-
menilor, în care trebuie să fim 
mântuiţi.” Faptele 4:12.

El ne-a mântuit de osândă 
prin jertfa Sa ispăşitoare. „El 
este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre, şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru ale 
întregii lumi.” I Ioan 2:2.

Cristos e mijlocitorul nostru 
înaintea Tatălui ceresc. El apă-
ră cauza noastră când suntem 
învinuiţi de cel rău. Apostolul 
Pavel scrie: „Cine va ridica pâră 
împotriva aleşilor lui Dum-
nezeu? Dumnezeu este Acela 
care-i socoteşte neprihăniţi! 
Cine-i va osândi? Cristos a mu-
rit! Ba mai mult, El a şi înviat, 
stă la dreapta lui Dumnezeu şi 
mijloceşte pentru noi!” Romani 
8:33–34.

Să ne bucurăm pentru că 
avem Cuvântul lui Dumnezeu.

Psalmistul spune: „Cuvân-
tul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea… Învăţăturile Tale 
sunt moştenirea mea de veci, 
căci ele sunt bucuria inimii 
mele.” Psalmul 119: 105, 111. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne 
sfinţeşte. Domnul Isus se ruga 
Tatălui: „Sfinţeşte-i prin ade-
vărul Tău: Cuvântul Tău este 
adevărul.” Ioan 17:17.

Trebuie să ne bucurăm pen-
tru că Dumnezeu face lucruri 
mari în viaţa noastră.

 „El îţi iartă toate fărădelegile 
tale, El îţi vindecă toate bolile 
tale, El îţi izbăveşte viaţa din 
groapă, El te încununează cu 
bunătate şi îndurare, El îţi satură 
de bunătăţi bătrâneaţa şi te face 
să întinereşti iarăşi ca vulturul.” 
Psalmul 103:3–5.

„Da, Domnul a făcut mari 
lucruri pentru noi şi de aceea 
suntem plini de bucurie.” Psal-
mul 126:3.

Să ne bucurăm pentru că 
numele noastre sunt scrise în 
ceruri, în cartea vieţii. Domnul 
Isus spunea ucenicilor că bucu-
ria supremă e bucuria mântuirii.

„Totuşi, să nu vă bucuraţi de 
faptul că duhurile vă sunt su-
puse, ci bucuraţi-vă că numele 
voastre sunt scrise în ceruri.” 
Luca 10:20.

Dumnezeu a sortit omenirea 
spre mântuire. A scris în cartea 
vieţii numele fiecărui om. Dar 
această alegere divină pentru 
mântuire trebuie acceptată şi 
confirmată de fiecare om. Cei ce 
o resping, sunt şterşi din cartea 
vieţii. Astfel a fost scris în cartea 
lui Dumnezeu poporul Israel, 
dar după păcătuire, Dumnezeu 
i-a zis lui Moise: „…Pe cel ce a 
păcătuit împotriva Mea, pe acela 
îl voi şterge din cartea Mea.” 
Exodul 32:33.

Domnul Isus, din slava ce-
rească, în cartea Apocalipsa, 
trimite un mesaj de mângâiere 
biruitorilor. „Cel ce va birui, 
va fi îmbrăcat astfel în haine 
albe. Nu-i voi şterge nicidecum 
numele din Cartea Vieţii şi voi 
mărturisi numele lui înaintea 
Tatălui Meu şi înaintea îngerilor 
Lui.” Apocalipsa 3:5.

În ziua judecăţii, oamenii 
vor fi judecaţi pe baza cărţii 

de amintire a lui Dumnezeu. 
„Oricine n-a fost găsit scris în 
Cartea Vieţii, a fost aruncat în 
iazul de foc.” Apocalipsa 20:15.

Să ne bucurăm pentru că 
avem o moştenire cerească.

Apostolul Pavel scrie: „Dar 
cetăţenia noastră este în ceruri, 
de unde şi aşteptăm ca Mântu-
itor pe Domnul Isus Cristos.” 
Filipeni 3:20.

„Şi, dacă suntem copii, sun-
tem şi moştenitori: moştenitori 
ai lui Dumnezeu şi împreu-
nă-moştenitori cu Cristos…” 
Romani 8:17.

Apostolul Petru scrie că sun-
tem chemaţi „…la o moştenire 
nestricăcioasă şi neîntinată şi 
care nu se poate veşteji, păstrată 
în ceruri…” I Petru 1:4.

Să fim fericiţi pentru că avem 
viaţa veşnică.

Apostolul Ioan, în vedenia 
sa, vede ceata celor mântuiţi. 
„…Aceştia vin din necazul cel 
mare. Ei şi-au spălat hainele şi 
le-au albit în sângele Mielului… 
Nu le va mai fi foame, nu le va 
mai fi sete, nu-i va mai dogori 
nici soarele, nici vreo altă arşiţă 
căci Mielul, care stă în mijlocul 
scaunului de domnie, va fi Păs-
torul lor, îi va duce la izvoarele 
apelor vieţii şi Dumnezeu va 
şterge orice lacrimă din ochii 
lor.” Apocalipsa 7:14–17.

Eu cred că avem suficiente 
prilejuri de bucurie care ne 
predestină la o viaţă fericită. Să 
nu le ignorăm, să nu le desconsi-
derăm, ci să ne bucurăm de ele. 
Să ne bucurăm şi de binecuvân-
tările pământeşti, de care avem 
parte, zi de zi.

Într-o cântare mărturisim: 
„Zi de zi clipită de clipită, eu 
primesc sfinte puteri de sus, să 
înving mereu orice ispită, fiind 
condus de-al meu iubit Isus. El, 
ce-ntrece orice bunătate, îmi dă 
zilnic tot ce are mai bun, sunt 
convins că Domnul ştie toate, 
Lui mă-nchin şi mă supun.”

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter 
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În perioada 18–22 iunie a avut 
loc la Pocei cea de a treisprezecea 
ediție a taberei de vară dedicată 
iubitorilor de ceteră. Evenimen-
tul cultural s-a desfășurat la pen-
siunea „Sinka Miska” şi a adunat 
laolaltă 18 copii din Debrețin, 
Józsa, Budapesta, Komádi, Leta 
Mare, Berettyóújfalu, Szilágy-
somlyó, Bánk, Hosszúpályi și 
Szentes. Tabăra a fost condusă 
de doamna Mélykútiné Németh 
Kornélia, ajutată de domnul Ko-
vács Csaba.

Pe tot parcursul desfășurării 
taberei copiii au avut un pro-
gram bine stabilit atât în prima 
parte a zilei cât şi în a doua, mul-
țumită eforturilor pe care gaz-
dele în frunte cu domnul Balázs 
Mihály, patronul pensiunii, le-au 
făcut pentru toți participanții, 
astfel că pe lângă cazarea care a 
fost la cele mai înalte cote, mân-
carea a fost deosebit de apreciată 
de copiii şi însoțitorii lor, care 
au beneficiat de trei mese pe zi. 

Frumusețea unei astfel de 
acțiuni constă tocmai în faptul 
că obiceiurile şi tradițiile stră-
moșești nu sunt lăsate să piară, 
tânăra generație având obligația 

Tabăra 
ceterașilor, 
la Pocei

să le învețe şi să nu le treacă în 
uitare. În cadrul programului 
s-au realizat vizite în sat unde 
copiii au observat viața şi obice-
iurile de la ţară, au stat de vorbă 
cu câțiva dintre locuitori, apoi au 
învățat cântece la ceteră, dansuri 
populare, au participat la lecții 
de împletit păpuși din frunze 
de porumb, astfel că au primit 
un bagaj de cunoștințe deosebit 
în ceea ce privește arta populară 
tradițională.

Surpriza deosebită a acestei 
tabere de creație a fost prezen-
ța unei familii din Australia, 
doamna Menyhárt Zsuzsa, de 66 
de ani și Menyhárt Jenő, de 70 de 
ani, care au dorit să participe la 
această manifestare culturală de 
la Pocei, cei 12000 de km, care 
despart Sydney-ul de Ungaria, 
nefiind o piedică pentru ei. Pre-
zența lor aici, a avut și un motiv 
sentimental, doamna Menyhárt 
Zsuzsa își are rădăcinile în Leta 
Mare, tatăl său fiind născut aici. 
A fost o adevărată plăcere să-i 
vezi pe acești oameni care au 
venit să-și caute rădăcinile și 
care iubesc atât de mult cetera, 
dansurile şi cântecele pe care 

le-au învățat alături de copii 
în tabără. Se poate spune că în 
acest climat al taberi s-au întors 
în timp la prima tinerețe.

În încheierea acestor mani-
festări tradiționale gazda eve-
nimentului, doamna Balázs 
Mihályné a mulțumit tuturor 
participanților, în special mu-
safirilor din Australia, pentru 
interesul lor față de tradițiile 
strămoșești. Printre participanți 
s-au aflat şi membri Asociației de 
Tineret Ördögszekér”.

Evenimentul s-a încheiat cu 
un spectacol de gală. Au plecat 
spre casă cu toți, fericiți şi cu 
speranța că la anul se vor întâlni 
din nou, într-un climat de prie-
tenie şi dragoste față de valorile 
tradiționale.            Nagyné K. Mónika

Mama prin 
ochii micilor 
jurnaliști

Tinerii jurnalişti ai Şcolii 
Generale „Nicolae Bălcescu” 
din Giula, au dorit să încheie 
anul şcoalar cu câteva impresii 
despre mama, cea mai dragă 
fiinţă de pe pământ.

Papp Dávid – Când mă gân-
desc la tot ceea ce face mama 
pentru mine şi pentru sora 
mea îmi dau lacrimile deşi, în 
aglomeraţia de zi cu zi cam uit 
să îi mulţumesc şi să valorific 
tot efortul ei. Dacă stau să mă 
gândesc, mama se trezeşte 
dis-de-dimineaţă pentru a ne 
pregăti micul dejun, apoi ne 
trezeşte şi pe noi pregătindu-ne 
pentru şcoală urmând să ne 
însoţească până la intrarea în 
şcoală. După toate acestea, cu 
paşi greoi, se îndreaptă spre 

locul de muncă pentru a ne asi-
gura hrana de zi cu zi, respectiv 
îmbrăcămintea. La salariu, lună 
de lună, mama ne ia cu dum-
neaei în oraş, la cumpărături şi 
ne dă voie să punem în coş tot 
ce ne pofteşte sufletul. Desigur, 
noi, copii fiind, dăm năvală la 
raionul cu dulciuri. Tot mama 
ne este alături atunci când sun-
tem bolnavi ori, când am avut 
o zi mai grea la şcoală. Pentru 
toate acestea şi multe altele, nu 
pot decât să o iubesc cel mai 
mult pe această lume!

Szél Levente – Pentru mine 
mama nu ocupă doar postura 
de părinte ci şi cea de prieten. 
Legătura noastră este una spe-
cială. Zi de zi ne vorbim, po-
vestim toate cele întâmplate de 

peste zi. Mama este cea care îmi 
dă sfaturi, mă iubeşte dar şi cel 
mai mare critic al meu, atunci 
când nu mă comport conform 
aşteptărilor ei. Pe lângă toate 
criticile negative primite din 
partea ei, eu nu văd decât un 
suflet bun, o mamă care iubeş-
te copilul la infinit şi care este 
dispusă să facă orice pentru 
odraslele ei, începând de la gă-
tit, spălat, curăţenie zi-noapte 
până la a petrece timpul cu noi 
pentru a ne oferi adevăratul 
sentiment de familie. 

Mama este persoana care 

nu poate fi înlocuită niciodată!
Nemes Csenge – Poate nu de 

fiecare dată îmi arăt sentimen-
tele faţă de mama… poate nu de 
fiecare dată o ascult, îi respect 
regulile, dorințele însă chiar şi 
în ciuda acestor fapte, îmi ador 
mama, o iubesc enorm de mult!  
Indiferent de starea ei sufleteas-
că, mama mereu poate strecura 
un zâmbet pentru noi, ne ofe-
ră calda sa îmbrățișare, are o 
vorbă bună la adresa noastră, 
a mea şi a fratelui meu. Când 
este vorba despre odraslele ei, 
mama uită de oboseală, uită de 

problemele din acea zi, pentru 
ea, noi, fiind mereu pe primul 
plan. Pentru grija şi dragostea 
ce ne-o poartă, pentru efortul 
depus în favoarea noastră, eu 
încerc să o răsplătesc cu note 
bune şi înţelegere. Acum, cu 
prilejul sărbătoririi tuturor ma-
melor, pe această cale, doresc să  
îi transmit dragei mele mame 
multă, multă sănătate, bucurie 
şi linişte sufletească pentru a ne 
fi mentor cel puţin până când 
şi noi, copiii ei, vom deveni cel 
puţin bunici!

Prof. pregătitor: Corina Sebestyén
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Burse pentru 
românii de 
pretutindeni în 
învăţământul 
superior de stat 
din România

În anul de studii 2018–2019 
Statul Român asigură pentru 
tinerii etnici români din afara 
graniţelor care doresc să-şi 
continue studiile la universităţi 
din România, o serie de locuri de 
studii fără plata taxelor de șco-
larizare, dar cu bursă, respectiv, 
fără plata taxelor de școlariza-
re, dar fără bursă. Metodolo-
gia este asemănătoare anului 
2017–2018, cu mențiunea, că 
locurile nu mai sunt distribuite 
pe ţări, candidatul având posi-
bilitatea să aplice pentru mai 
multe facultăți. Înscrierea se face 
direct la universităţi nu înainte 
ca tânărul să treacă pe la repre-
zentanțele diplomatice române 
din ţara de domiciliu pentru a 

obţine declarația de apartenenţă 
la cultura română.

Românii de pretutindeni, care 
nu cunosc limba română, decla-
rați admiși la studii universitare 
de licență, masterat și doctorat, 
vor frecventa anul pregătitor de 
limba română, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare, 
prezentându-se la una dintre 
instituţiile organizatoare. Ro-
mânii de pretutindeni care au 
dobândit competențe de limba 
română în contexte nonfor-
male sau informale pot obţine 
certificarea acestor competențe 
printr-o evaluare (nivel minim 
B1), definită conform Cadrului 
European comun de referinţă 
pentru învățarea limbilor. 

Candidații vor putea opta 
pentru orice domeniu de studiu 
și orice instituție de învățământ 
superior de stat din România. 

Pentru siguranța încadrării în 
termenul de depunere stabilit de 
instituțiile de învățământ supe-
rior, recomandăm transmiterea 
în exclusivitate a dosarelor la 
universități, pentru a nu genera 
întârzieri de preluare/prelucrare 
a acestora, în cazul în care vor fi 
transmise pe alte canale.

Informații suplimentare, pri-
vind admiterea în universitățile 
din România, pot fi obținute 
accesând site-ul https://edu.
ro/romanii-de-pretutindeni şi 
link-urile fiecărei instituții de 
învățământ superior.

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 Te-
ologie (1822), Facultatea de Zo-
otehnie şi Medicină Veterinară 
(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.
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O comoară a 
ortodoxiei, uitată pe 
Valea Mureșului – 
Mănăstirea Bezdin

După anul 1740 urmează o perioadă de dezvoltare a mănăstirii, pe timpul egumenului 
Teodosie Veselinovici care vine aici de la Mănăstirea Vincia din Serbia împreună cu obștea, 
de unde au fugit prigoniți de turci. Printre multele obiecte de cult deosebit de valoroase, au 
adus și Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de proveniență de la Muntele Athos.

Existența mănăstirii Bezdin a însemnat un moment important în istoria comunității 
sârbești din această provincie a Imperiului Austro-Ungar, în jurul sfântului lăcaș menți-
nându-se vie credinţa şi coeziunea de frățietate a acestei etnii. Azi, deși s-au făcut o serie 
de lucrări de întreţinere şi restaurare la interiorul Bisericii mănăstirii, fiind conservate 
superbul iconostas, picturile istorice şi altele, Mănăstirea Bezdin are nevoie de viaţa de 
obște şi, mai ales, de fonduri serioase pentru a se conserva patrimoniul cultural, istoric şi 
de credinţă inestimabil de aici. 

Mănăstirea Bezdin, înființată în anul 1539 cu hramul Adormirea Maicii Domnului, prăz-
nuit la data de 28 august – stil nou, este una dintre puținele mănăstiri ortodoxe sârbe din 
România ce se mai păstrează încă şi care are nevoie de sprijinul pentru a continua o istorie 
zbuciumată de cinci secole.

Construirea Sfintei Mânăstiri Bezdin a început în anul 1539 prin efortul lui Iovan Iaksici 
din Nădlac care a şi viețuit ulterior aici. Se întâmplă pe vremea arhimandritului Iosef Milu-
tinovici, iar construcția s-a săvârşit cu ajutorul fraților şi credincioșilor. Această informație 
este consemnată pe o filă de Psaltire (aflată acum la Vârşet) de către Leontie Bogojevici 
– ieromonahul.

La 5 kilometri distanţă de satul Munar, pe șoseaua Arad – Periam, se află Sfânta Mănăstire 
Bezdin.  Numele mănăstirii vine de la pârâul Bezdin care formează o serie de mlaștini cu mult 
stufăriș în partea ei vestică, creând totodată un peisaj deosebit de pitoresc.

Mănăstirea a fost incendiată de turci în timpul ocupației otomane a Banatului, dar n-a fost 
părăsită de călugări, care au ridicat o biserică din lemn în care au slujit până la construirea 
celei de acum. Biserica de cărămidă s-a construit după anul 1690, în stil bizantin în formă 
de treflă cu trei abside. 
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Slujire Arhierească şi Hram la Capela 
Românească din Budapesta

Duminica a VI-a după Rusalii (8 iulie), a fost prilej de îndoită 
sărbătoare pentru credincioșii de la Parohia și Capela Româneas-
că din Budapesta, închinată Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, 
care dincolo de caracterul pascal obișnuit al acestei duminici, 
au sărbătorit și pe Ocrotitorul lor Duhovnicesc, la câteva zile 
după Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan, sau a Sânzâienelor 
(24 iunie).

Cu acest prilej, în locașul de cult a fost săvârșită Sfânta Li-
turghie Arhierească, de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un sobor 
format din părintele Marius Maghiaru, protopop de Budapesta 
și gazda acestei manifestări, părintele protosinghel Visarion 
Tuderici, secretarul eparhial, părintele Marcel Agrișan, paro-
hul Bisericii cu hramul Tuturor Sfinților, din cartierul Cetatea 
Fetei, comuna Florești, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
și Clujului și arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala 
Episcopală din Giula. Răspunsurile liturgice au fost date cu 
profesionalism de membrii corului „Diaconia”, al parohiei din 
Florești, condus de părintele Decebal Gorea, care au înălțat du-
hovnicește pe toți cei care au luat parte la această slujbă, între 
care s-au numărat și domnul Marius Lazurca, ambasadorul Ro-
mâniei la Budapesta, împreună cu familia sa și doamna Gabriela 
Elekeș, președintele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din 
Budapesta (AFOREO).

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a 
subliniat atât modelul de credință și solidaritate al oamenilor 
din Capernaum, care însuflețiți de sentimentul nobil al iubirii 
de aproapele, l-au adus în fața Mântuitorului Iisus Hristos pe 
prietenul lor paralitic, cuprins de neputință îndelungată, care a 
fost vindecat și a primit în dar și iertarea păcatelor sale, dar și 
modelul de asumare al misiunii primite de la Bunul Dumnezeu 
și al propovăduirii pocăinței, convertirii și schimbării vieții, 
reprezentat de Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, Ocrotitorul 
Capelei Românești din Budapesta și al atâtor biserici și creștini 
din lumea întreagă care îi poartă numele.

La momentul potrivit, Ierarhul i-a împărtășit cu Sfintele Taine 
pe cei care s-au pregătit pentru aceasta.

Tot acum, au fost înălțate și rugăciuni de mulțumire pentru 
binefacerile revărsate asupra Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și a Preasfințitului Părinte Siluan, cu prilejul aniversării 
a 11 ani de la data hirotoniei și întronizării Preasfinției Sale ca 
Episcop al românilor ortodocși din Ungaria, în 8 iulie 2007. 
Ierarhul a primit în dar un album cu imagini dintr-un pelerinaj 
la Ierusalim, făcut împreună cu credincioși ortodocși români 
din Ungaria și România, în perioada 23–27 noiembrie 2017.

Membrii corului „Diaconia” din Florești au oferit apoi un 
concert de muzică sacră, în interiorul locașului de cult și de 
cântece tradiționale românești, în sala „Emanuil Gojdu” a Cen-
trului Parohial, îndată după încheierea sfintei slujbe și împărțirea 
anafurei.

Atmosfera de comuniune frățească românească a continuat 
și la agapa frățească oferită apoi tuturor credincioșilor, cu spri-
jinul Parohiei și al Asociației Femeilor Ortodoxe Române din 
Budapesta.                                                                                   BPEORU


