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Editorial

Spre tabără, 
înainte!

Î
n dezvoltarea copiilor, 
una dintre etapele im-
portante este aceea a 
participării în taberele 

şcolare. Devenite o tradiţie pentru 
vacanţele de vară, taberele sunt 
excelente oportunităţi de a pune 
laolaltă activităţi creative, de dez-
voltare emoţională, desfăşurate în 
principal în aer liber, combinate 
cu programe culturale, vizite şi 
drumeţii. 

Talentele copiilor sunt puse 
în valoare într-un mod relaxant, 
îmbinând lucrul în echipă, înţe-
legerea reciprocă, realizarea de 
sarcini potrivite vârstei şi culti-
varea propriilor abilităţi. Copiii 
devin independenți și învaţă să 
aibă încredere în propriile forțe. 
Pornind de la organizarea unei 
tabere tematice, tabăra intercul-
turală este un mijloc de a permite 
accesul copiilor etnici la menta-
lităţi diferite, fiind important ca 
aceştia să fie expuşi de timpuriu 
diferenţelor culturale. 

Activităţile derulate, între care 
perceperea diferenţelor de limbă, 
tradiţii, istorie şi culturalitate, 
realizate cu asistenţa adulţilor, 
sunt, de cele mai multe ori, po-
zitive. Activităţile pe care le pot 
derula, într-un program stabilit 
pe zile, trebuie să îmbine diferitele 
aspecte ale multiculturalităţii, cu 
asigurarea unui echilibru între 
acestea şi perioadele de relaxare. 

Exemple în acest sens pot fi: 
drepturile copiilor, toleranţa şi 
nediscriminarea, interculturali-
tatea în şcoli (educaţie intercultu-
rală), diversitatea în arta vizuală, 
nondiscriminarea etnică în şcoli. 
Toate acestea sunt ocazii de a des-
coperi persoane noi, cu obiceiuri 
diferite, contribuind la mărirea 
orizontului cultural, geografic şi 
la depăşirea stereotipurilor legate 
de etnie. 

Copiii se simt liberi, mai puţin 
îngrădiţi de barierele sociale, sunt 
relaxaţi, iar personalitatea lor se 
poate manifesta sub forme variate. 

Taberele sunt minunate ocazii 
de a se forma prietenii de durată, 
de a cunoaşte persoane noi, de a 
se crea legături şi prietenii pe ter-
men lung. Să le permitem copiilor 
noștri să profite de ele!

Colectivul redacţional
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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. 

Pentru informații suplimentare: 
– tel.: 06-66/240-492;
– e-mail: romiselek@freemail.hu; 
– adresă: Eleki Román Általános Iskola 5742 Elek, Lőkösházi út 3.
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Autoguvernarea de Naţionalitate 
Română din Macău organizează în 
perioada 3 – 5 august, o excursie în 
România, în zona Transfăgărășan – 
Transalpina. 

Locurile sunt limitate! Cei interesați 
se pot adresa președintelui Iulia Birta.

Evenimentul este susţinut de Fondul 
de Subvenţii al Ministerului Resurselor 
Umane.

Crește sprijinul 
financiar de 
stat pentru 
naționalitățile 
din Ungaria

Parlamentul Ungariei a votat în ședința plenară din 20 iulie 2018 
bugetul central pe anul 2019, în prevederile căruia crește considerabil 
sprijinul alocat naționalităților, cu 48% față de cifra adoptată pentru 
anul 2018, după cum urmează:

UM: milioane forinți

UM: milioane forinți

Denumire/titlu Adoptat pe Modificare+           Prevedere pe  
  anul 2018 %   Suma  anul 2019

Denumire/titlu Adoptat pe Modificare+           Prevedere pe  
  anul 2018 %   Suma  anul 2019

1.  Autoguvernări 
locale de naționalitate
sprijin pentru funcționare  
  1 882,50           10%   188,25             2 070,75

2.  Autoguvernări locale 
     de naționalitate

 sprijin pe sarcini concrete  
  1 747,10    –   –             1 747,10

1.–2. Autoguvernări 
        locale de naționalitate 
  3 629,60              5%  188,25             3 817,85
3.  Autoguvernările 
     pe țară ale naționalităților
     sprijin pentru funcționare 
     și media 
  1 776,10            20%  355,22             2 131,32
4.  Autoguvernările 
     pe țară ale naționalităților 
     și instituțiile administrate 
     de către acestea 
  1 220,20           10%  122,02             1 342,22

3.–4. Autoguvernările 
     pe țară ale
     naționalităților 
  2 996,30           16%   477,2             3 473,54
5.  Cadrul financiar 
     de investiții al 
     autoguvernărilor pe țară 
     ale naționalităților
  1 580,40           27%   930,60             2 511,00
6.1. Trupe de teatru 
       ale naționalităților
     130,00            –    –                130,00
6.2.Renovări instituții 
       ale autoguvernărilor
       locale de naționalitate
     270,00         400%         1 580,00          1 850,00

7.1. Organizații 
      neguvernamentale naț.
    500,00            20%         100,00               600,00
7.2. Programe culturale 
       de naționalitate     
    500,00            20%         100,00               600,00
7.3. Tabere de naționalitate                              
    400,00            50%         200,00              600,00
7.4. Perfecționare pedagogi
      de naționalitate
      15,00            33%              5,00                20,00

7.   Cadru financiar pentru 
      licitațiile din partea 
      naționalităților
  1 415,00           29%  405,00           1 820,00

8.1. Spor de naționalitate 
       pentru pedagogi    
   500,00            300%     1 500,00           2 000,00
8.2. Program de pregătire 
       pedagogi pentru grădinițe
     60,00             50%            30,00                90,00

8.  Program de pregătire 
      pedagogi de naționalitate
                 560,00          273%     1 530,00           2 090,00

1.–8. TOTAL SPRIJIN FINANCIAR
              10 641,30          48%     5 120,00         15 761,39

În ziua de 16 iulie 2018 a avut 
loc prezentarea noului subsecre-
tar de stat, domnul dr. Fürjes Zol-
tán, responsabil pentru relațiile 
cu cultele și cu naționalitățile în 
cadrul administrației Primului 
Ministru, după ce domnul Fülöp 
Attila a fost promovat în funcția 
de secretar de stat responsabil 
pentru problemele sociale. 

Activitatea domnului dr. Für-
jes Zoltán, numit în funcție pe 
1 iunie 2018, se desfășoară în 
cadrul aparatului profesional 
condus de către domnul Secretar 
de Stat Soltész Miklós, din cadrul 
administrației guvernamentale 
de sub conducerea domnului 
Vice-Primministru Semjén Zsolt, 
ministru fără portofoliu.

Domnul dr. Fürjes Zoltán a 
fost prezentat reprezentanților 
din Parlamentul Ungariei și pre-
ședinților autoguvernărilor pe 
țară ale naționalităților, cu par-
ticiparea domnului Secretar de 
Stat Soltész Miklós, a domnului 
Tircsi Richárd, șeful Departa-
mentului pentru Naționalități, 
a colaboratorilor Secretariatului 
de Stat, precum și a domnului 
Erdélyi Rudolf Zalán, directorul 
general al SA de stat, nonprofit, 
pentru Administrarea Fondului 
de Sprijin „Bethlen Gábor”, care 
– conform modificării legislative, 
adoptată în ședința plenară din 
20 iulie 2018 a Parlamentului Un-
gariei – va prelua la 1 septembrie 
2018 de la aparatul administrativ 
al Fondului de Sprijin pentru 
Resurse Umane (EMET) și ad-
ministrarea sprijinului financiar 
pentru naționalități.

Prevederile bugetului sunt proporțional valabile pentru toate na-
ționalitățile vizate, deci și pentru cea română, evident, cu excepția 
celor care se realizează prin decizii de la caz la caz, respectiv pe bază 
de licitații, concrete.

Pachetul de legi privind bugetul a fost dezbătut ca punct pe or-
dinea de zi a plenarelor Parlamentului, calificat și ca de interes de 
naționalitate, necesitând avizul votat de către Comisia Permanentă 
pentru Naționalitățile din Ungaria, care l-a dezbătut în 3 ședințe, cu 
participarea reprezentantului Guvernului, proiectul final al bugetului 
integrând majoritatea predominantă a solicitărilor și amendamen-
telor reprezentanților în Parlament al naționalităților, convenite 
cu președinții autoguvernărilor pe țară ale acestora, susținut în 
Comisia Permanentă pentru Buget de către președintele Comisiei 
pentru Naționalitățile din Ungaria, respectiv în ședințele plenare 
ale Parlamentului de către reprezentatul delegat din partea Comisiei 
pentru Naționalități.

Procedura a fost similară și în cazul modificării legilor privind 
procedurile electorale, la ședința Comisiei pentru Naționalitățile din 
Ungaria participând și vicepreședintele Comisiei Permanente pentru 
Legislație a Parlamentului.

6.3. Sprijin pentru 
       autoguvernările locale de
       naționalitate, administratoare 
       de instituții  
    60,00             15%       9,00                  69,00

6.   Cadru financiar de decizii unical    
  460,00           237%         1 589,00          2 049,00

   (Cabinetul Reprezentantului Naționa-
lității Române în Parlamentul Ungariei)

România, Ungaria şi Slovenia 
sunt ţările care au înregistrat, în 
perioada 2000– 2016, cea mai 
mare creştere din Uniunea Eu-
ropeană a ponderii numărului 
de salariaţi în sectorul guver-
namental, în timp ce la nivelul 
Uniunii Europene procentul s-a 
menţinut aproape stabil, între 
15% şi 17% din numărul total de 
angajaţi, din anul 2000, arată da-
tele publicate luni de Oficiul Eu-
ropean de Statistică (Eurostat).

Mai mulți 
a ngajați în 
Ungaria

Conform Eurostat, printre 
cei care lucrează în sectorul 
guvernamental se află funcţio-
narii publici şi alţi angajaţi gu-
vernamentali (la nivel naţional, 
regional şi local), precum şi for-
ţele armate. Limitele sectorului 
guvernamental variază în rândul 
statelor membre ale Uniunii Eu-
ropene, de exemplu locurile de 
muncă din domeniul educaţiei 
sau sănătăţii fac parte din secto-
rul guvernamental în unele ţări, 

în timp ce în altele nu fac parte.
În perioada 2000–2016, cel 

mai semnificativ avans din UE al 
procentului de angajaţi în secto-
rul guvernamental s-a înregistrat 
România, Ungaria şi Slovenia, iar 
cel mai scăzut în Slovacia, Marea 
Britanie şi Italia.

Eurostat precizează că datele 
pentru Ungaria şi România sunt 
din 2015.

În 2014, la nivelul UE, câştigu-
rile lunare brute în administraţia 
publică şi apărare (excluzând 
sectorul educaţiei şi sănătăţii 
publice) erau de 2.600 de euro.

Cel mai ridicat nivel în 2014 se 
înregistra în Danemarca (4.500 
euro), Irlanda (4.300 euro), Sue-
dia (3.700 euro) şi Olanda (3.600 
euro), iar cel mai scăzut în Bul-
garia (500 euro), România (600 
euro) şi Ungaria (700 euro).
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În Duminica a 8-a după Ru-
salii (22 iulie), Catedrala Epi-
scopală din Giula a îmbrăcat 
haină aleasă, de rugăciune și 
comuniune frățească ortodoxă 
și românească, prin Sfânta Li-
turghie Arhierească săvârșită de 
Preasfințitul Părinte Sofronie, 
Episcopul Oradiei și Preasfin-
țitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episco-
piei Daciei Felix, împreună cu 
un numeros sobor de preoți și 
diaconi din Ungaria și România, 
din care au făcut parte părintele 
Cristian Rus, consilier cultural 
și relații mass-media al Episco-
piei Oradiei, părintele Cătălin 
Călinescu, consilier pentru 
patrimoniu și construcții bi-
sericești al Episcopiei Oradiei, 
părintele Teodor Marc, parohul 
Catedralei din Giula și Consili-
er Economic al Episcopiei din 
Ungaria, părintele Augustin 
Lucian din Oradea, părintele 
Vasile Bota, de la biserica cu 
hramul Sfântul Apostol Andrei 
și Duminica Sfinților Români, 
din Oradea, părintele Vasile 
Sabău, de la Biserica „Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe” din 
Oradea, părintele Ințe Liviu, 
de la Parohia „Nufărul” din 
Oradea, părintele Ioan Pavel, 
de la Parohia Sintea Mare, din 
Arhiepiscopia Aradului și arhi-
diaconul Emanuel Văduva de la 
Catedrala Episcopală din Giula.

La slujbă au luat parte mulți 

Slujire 
Arhierească 
și Parastas de 
10 ani pentru 
Preasfințitul 
Părinte Ioan 
Mihălțan

credincioși din Giula, dar și din 
România, din județele Bihor și 
Arad și din localitatea Ohaba, 
satul natal al vrednicului de po-
menire Episcop Ioan Mihălțan 
al Oradiei. Între aceștia s-au nu-
mărat și oficialități, ca de pildă 
domnul parlamentar Gheorghe 
Șimonca, de la Budapesta, dom-
nul Tiberiu Juhász, președintele 
Autoguvernării pe Țară a Ro-
mânilor din Ungaria, doamna 
Margareta Tat, primarul Mi-
cherechiului, doamna Sabina 
Fărcuța, primarul Comunei 
Drăgești, din Județul Bihor, ș.a.

La Sfânta Liturghie au fost 
cuprinse ecteniile și rugăciunile 
de mulțumire de la slujba de „Te 
Deum”, săvârșită în semn de 
mulțumire și recunoștință adu-
să Bunului Dumnezeu pentru 
binefacerile revărsate asupra 
Bisericii Ortodoxe Române și a 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere a Preafericirii 
Sale și a împlinirii vârstei de 
67 ani. Câteva dintre realizările 
importante din viața Biseri-
cii noastre sub arhipăstoria 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, au fost menționate în 
cuvântul Preasfințitului Părinte 
Episcop Siluan, ca de pildă: re-
alizarea Catedralei Mântuirii 
Neamului, care cu ajutorul lui 
Dumnezeu va fi sfințită în acest 
an, la finele lunii noiembrie; bo-
gata activitate misionar-pasto-
rală, culturală și caritativ-socia-

lă a Bisericii Ortodoxe Române 
în societatea contemporană; 
Eparhiile noi înființate în Dias-
pora prin purtarea de grijă a 
Bisericii Strămoșești pentru 
toții fiii ei, din Țară și de dincolo 
de hotarele ei; activitatea medi-
atică și misionară remarcabilă 
a Bisericii Ortodoxe Române 
prin Centrul de Presă „Basilica”, 
cu cele 5 componente ale sale 
(Radio și TV Trinitas, Cotidia-
nele „Lumina”, Agenția de Știri 
„Basilica” și Biroul de Presă al 
Patriarhiei Române). Pentru 
toate a fost adusă slavă și mulțu-
mire lui Dumnezeu, Care a fost 
rugat să dăruiască Preafericirii 
Sale multă sănătate și putere de 
muncă pentru a putea continua 

această frumoasă activitate și 
pe viitor, întru mulți și binecu-
vântați ani!

La sfârșitul Sfintei Liturghii 
a fost săvârșită și slujba de 
Parastas la împlinirea a 10 ani 
de la trecerea la cele veșnice a 
vrednicului de pomenire Epi-
scop Ioan Mihălțan al Oradiei 
(1926–2008), care în perioada 
1989–1993 a purtat de grijă și 
de Parohiile Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, cu-
noscând astfel pe preoții și cre-
dincioșii ei, de care s-a atașat și 
pe care i-a ajutat în treburile lor 
bisericești și năzuințele lor. În-
tre credincioșii foarte apropiați 
de Preasfințitul Părinte Episcop 
Ioan Mihălțan s-au numărat și 
părintele consilier economic 
Teodor Marc și familia sa din 
Giula, doamna Maria Marc, 
care au avut dorința săvârșirii 
acestui Parastas.

Atât cuvântul de învățătură 
de la Sfânta Liturghie, despre 
Pâinea Vieții pe care noi o 
primim în Biserică, prin inter-
mediul Sfintei Împărtășanii, 
cât și cuvântul de omagiere a 
Preasfințitului Părinte Ioan 
Mihălțan, au fost rostite de 
actualul Chiriarh al Episcopiei 
Oradiei, Preasfințitul Părin-
te Episcop Sofronie Drincec, 
care vreme de 8 ani de zile 
(1999–2007) a condus destinele 
Episcopiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și apoi i-a urmat 
în scaun Preasfințitului Părinte 
Ioan Mihălțan, la frâiele Epi-

scopiei Oradiei. Între clericii 
slujitori de la această sfântă 
slujbă s-au numărat și mulți 
dintre colaboratorii apropiați 
ai Preasfințitului Părinte Ioan 
Mihălțan (Vicari Eparhiali și 
Consilieri), din Permanența 
Consiliului Eparhial de atunci 
a Episcopiei Oradiei.

Preasfințitul Părinte Episcop 
Sofronie a scos în evidență, în 
mod special, calitățile, jert-
felnicia, iubirea de oameni și 
ajutorarea lor, implicarea în 
viața Episcopiei și realizările 
înregistrate de Preasfințitul Pă-
rinte Ioan Mihălțan în calitate 
de Episcop-Vicar, mai întâi, iar 
mai apoi ca Episcop Eparhiot 
al Episcopiei Oradiei, a menți-
onat faptul că memoria sa este 
păstrată cu sfințenie și conștiin-
ciozitate la altarele din această 
Eparhie și în diferite slujiri și 
activități care îi sunt dedicate și 
a felicitat pe cei care s-au gândit 
la organizarea acestei slujbe de 
parastas în cadrul comunității 
românești din Ungaria, la Ca-
tedrala Episcopală din Giula.

Toți cei prezenți la slujbă 
au fost invitați apoi la o agapă 
comună, oferită la Campingul 
Marc, întru pomenirea Preas-
fințitului Părinte Ioan Mihăl-
țan, de Parohia Giula Mare, cu 
sprijinul AȚRU, al Centrului de 
Documentare și Informare al 
AȚRU și al Autoguvernării de 
Naţionalitate Română a Jude-
țului Bichiș.

BPEORU
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Păzitor al sufletelor
Ezechiel 3:16–21

Cuvântul vieții
 

„Pentru că Fiul omului 
a venit să caute şi să 
mântuiască ce era pierdut.” 

Luca 19:10

„…Cuvântul Domnului mi-a 
vorbit astfel: Fiul omului, te 
pun păzitor peste casa lui Is-
rael. Când vei auzi un cuvânt 
care va ieşi din gura Mea, să-i 
înştiinţezi din partea Mea.” 
Vers 16–17.

Fiecare om are un scop în 
viaţă, are o ţintă, o trimitere, o 
menire. Care e menirea credin-
ciosului? Credinciosul trebuie 
să trăiască pentru a-L lăuda pe 
Dumnezeu. Psalmistul spune: 
„Să-mi trăiască sufletul şi să Te 
laude…!” Psalmul 119:175.

Acesta este scopul principal 
al vieţii şi în interesul acestuia 
trebuie să ne subordonăm toate 
activităţile noastre. Dumnezeu 
să fie lăudat prin închinarea, 
faptele, comportarea, vorbirea 
şi trăirea noastră. Trebuie să 
trăim pentru Dumnezeu. Apos-
tolul Pavel spune: „În adevăr, 
nici unul din noi nu trăieşte 
pentru sine şi nici unul din noi 
nu moare pentru sine. Căci dacă 
trăim, pentru Domnul trăim şi 
dacă murim, pentru Domnul 
murim. Deci, fie că trăim, fie că 
murim, noi suntem ai Domnu-
lui.” Romani 14:7–8.

Trebuie să ne folosim de toate 
ocaziile şi mijloacele ce ni se 
oferă pentru a împlini serviciul 
nostru. Ocaziile sunt diferite şi 
apar în multe forme. Apostolul 
Pavel ne îndeamnă: „Răscum-
păraţi vremea, căci zilele sunt 
rele.” Efeseni 5:16. A răscum-
păra înseamnă a plăti un preţ. 

Cristos a trimis ucenicii Săi 
cu scopul vestirii Evangheliei. 
El le-a zis: „Duceţi-vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” 
Matei 28:19.

Ucenicii au sarcina vestirii 
Evangheliei. Ei nu trebuie să se 
amestece în lucrurile lumii, să 
se ocupe de altceva. Domnul, 
la înălţare, le-a zis: „…Nu este 
treaba voastră să ştiţi vremurile 
sau soroacele, pe acestea Tatăl 
le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 
Ci voi veţi primi o putere, când 
Se va pogorî Duhul Sfânt peste 
voi, şi-Mi veţi fi martori în Ieru-
salim, în toată Iudea, în Samaria 
şi până la marginile pământu-
lui.” Faptele 1:7–8.

Slujba creştinilor e să fie mar-
tori ai Domnului. Domnul a zis: 
„De aceea, pe orişicine Mă va 
mărturisi înaintea oamenilor, 
îl voi mărturisi şi Eu înaintea 
Tatălui Meu care este în ceruri, 

dar de oricine se va lepăda de 
Mine înaintea oamenilor, Mă 
voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în ceruri.” Matei 
10:32–33.

Apostolul Petru, în ziua Ru-
saliilor, le-a zis ascultătorilor: 
„Dumnezeu L-a înviat pe acest 
Isus şi noi toţi suntem martori 
ai Lui.” Faptele 2:32.

Apostolul Pavel a mărturisit 
despre întoarcerea lui şi des-
pre chemarea Domnului. Le-a 
vorbit evreilor (Faptele cap. 
9), apoi înaintea împăratului 
Agripa. Faptele cap. 26. El şi-a 
consacrat viaţa în slujba vestirii 
Evangheliei. Le-a propovăduit 
evreilor, în sinagogi apoi, după 
ce a fost respins, s-a întors spre 
neamuri. A efectuat trei călă-
torii misionare între neamurile 
păgâne şi a vestit Evanghelia 
cu mare zel, multă râvnă, cu 
înţelepciune şi mare putere. A 
mărturisit despre Cristos între 
neamuri unde nu se mai auzise 
Cuvântul lui Dumnezeu şi a 
înfiinţat multe biserici creşti-
ne. A conceput drept datorie 
vestirea Evangheliei. El zicea: 
„Dacă vestesc Evanghelia, nu 
este pentru mine o pricină de 
laudă, căci trebuie s-o vestesc, 
şi vai de mine dacă nu vestesc 
Evanghelia!” I Corinteni 9:16.

Apostolul şi-a dat seama şi de 
datoria de a fi păzitor. S-a păzit 
pe el însuşi de cădere, zicând: 
„…Mă port aspru cu trupul 
meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu 
cumva, după ce am propovăduit 
altora, eu însumi să fiu lepădat.” 
I Corinteni 9:27.

Dar a avut mare grijă şi de 

bisericile pe care le-a înfiinţat, 
de toţi fraţii şi conlucrătorii 
lui. A cercetat mereu bisericile, 
apoi le-a scris multe scrisori. 
Prin acestea, din nou şi din nou, 
îndemna oamenii la pocăinţă, 
clarifica principiile credinţei, 
lămurea Cuvântul divin pentru 
a convinge pe toţi, de adevărul 
biblic. A fost păzitor al credinţei 
şi a luptat pentru puritatea ei. A 
fost împotrivitor oricărei devi-
eri şi rătăciri, a luptat împotriva 
învăţătorilor falşi şi a profeţilor 
mincinoşi. S-a folosit de toate 
armele sufleteşti.

Profeţia lui Ezechiel, din tim-
puri străvechi, ne prezintă sluj-
ba străjerului. În timp ce vestim 
Evanghelia, trebuie să ocrotim 
credinţa şi să veghem asupra 
căii noastre. Apostolul Iuda ne 
îndeamnă. „…Luptaţi pentru 
credinţa care a fost dată sfinţilor 
o dată pentru totdeauna.” Iuda 
1:3. Suntem răspunzători, atât 
pentru sufletul nostru, cât şi 
pentru al semenilor. Dumnezeu 
ne face conlucrători la mântu-
irea sufletelor. Apostolul Iacov 
spune: „Fraţilor, dacă s-a rătăcit 
vreunul dintre voi de la adevăr 

şi-l întoarce un altul, să ştiţi, că 
cine întoarce pe un păcătos de la 
rătăcirea căii lui, va mântui un 
suflet de la moarte şi va acoperi 
o sumedenie de păcate.” Iacov 
5:19–20.

Străjerul e răspunzător pen-
tru lucrurile încredinţate lui. 
Păzitorul păzeşte mare valoare. 
E o mare valoare Evanghelia şi 
sufletele umane, care au mare 
preţ înaintea lui Dumnezeu. Nu 
ne mirăm dacă păzitorul e tras 
la răspundere pentru lucrurile 
încredinţate lui. Tot aşa şi pă-
zitorul sufletelor poartă mare 
răspundere pentru trimiterea 
lui. „Când voi zice celui rău: 
Vei muri negreşit! Dacă nu-l vei 
înştiinţa şi nu-i vei spune, ca să-l 
întorci de la calea lui cea rea şi 
să-i scapi viaţa, acel om rău va 
muri prin nelegiuirea lui, dar îi 
vor cere sângele din mâna ta! 
Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău 
şi el tot nu se va întoarce de la 
răutatea lui şi de la calea cea rea, 
va muri prin nelegiuirea lui, dar 
tu îţi vei mântui sufletul!”  Vers 
18–19.

Păzitorul trebuie să avertize-
ze asupra primejdiei. Cel mai 
mare pericol e păcatul, căci: 
„…Plata păcatului este moar-
tea, dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în 
Isus Cristos, Domnul nostru.” 
Romani 6:23.

Suntem răspunzători unii 
pentru alţii. Nu putem zice pre-
cum Cain: „…Sunt eu păzitorul 
fratelui meu?” Geneza 4:9.

Străjerul are datoria înştiin-
ţării şi răspunderea e legată de 
împlinirea ei. Apostolul Pavel îi 
scrie lui Timotei: Propovăduieş-
te Cuvântul, stăruieşte asupra 
lui la timp potrivit şi nepotrivit, 
„…mustră, ceartă, îndeamnă cu 
toată blândeţea şi învăţătura… 
fii treaz în toate lucrurile, rab-
dă suferinţele, fă lucrul unui 
evanghelist şi împlineşte-ţi bine 
slujba.” II Timotei 4:2,5.

Înştiinţarea conţine îndemn, 
avertisment, ba chiar şi ceartă, 

în cazul împotrivirii, dar toate 
acestea trebuie făcute cu blân-
deţe pe baza învăţăturii Bibliei. 
Sfânta Scriptură poate da con-
vingere. Scopul înştiinţării e, 
ca păcătosul să se întoarcă de 
la calea lui rea. Mustrarea nu 
poate avea alt scop sau rezultat. 
Avertismentul trebuie să aibă 
scopul convingerii şi trebuie 
făcut în dragoste. Să ne gândim 
la intervenţiile medicale. Unele 
sunt dureroase, dar toate au 
scopul remedierii stării bolna-
vului. Se depune mult efort în 
scopul vindecării. E chestiune 
de conştiinţă împlinirea aces-
tei sarcini. Cu cât mai mult e 
responsabilă slujba mântuirii 
sufletelor. Medicul poate salva 
viaţa omului pentru un timp, 
dar păzitorul sufletului o poate 
salva pentru veşnicie. Slujba 
păzitorului sufletesc e mai mult 
decât muncă, datorie, servici 
sau obligaţie. E chestiune spiri-
tuală, are mare răspundere, nu 
poate fi împlinită superficial. 

În pilda smochinului nerodi-
tor, Domnul Isus, ne prezintă 
slujba vierului. Acesta a făcut 
totul ca pomul să trăiască şi să 
rodească. Deşi stăpânul căutase 
de trei ani rod în el şi nu găsise, 
totuşi vierul a zis: „…Mai lasă-l 
şi anul acesta. Am să-l sap de jur 
împrejur şi am să-i pun gunoi 
la rădăcină. Poate că de acum 
înainte va face roadă…” Luca 
13:8–9.

Soarta pomului neroditor e 
pieirea, dacă nu rodeşte.

Domnul Isus îi păzeşte pe ai 
Lui. În rugăciunea mijlocitoare 
Se ruga: „…Sfinte Tată, păzeş-
te-i, în Numele Tău, pe aceia pe 
care Mi i-ai dat… Când eram cu 
ei în lume, îi păzeam Eu în Nu-
mele Tău. Eu am păzit pe aceia 
pe care Mi i-ai dat şi nici unul 
din ei n-a pierit, în afară de fiul 
pierzării, ca să se împlinească 
Scriptura.” Ioan 17:11–12.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Valea lui Liman din comuna 
Tomeşti, judeţul Timiş, Româ-
nia, îşi aşteaptă pe toată perioada 
anului iubitorii de natură, de fru-
mos, acesta fiind şi locul unde, 
membrii Ansamblului Doina 
Bihorului din Ungaria participă 
la tabăra de dans.

Aşezarea comunei Tomeşti, 
pe versantul nordic al Munţilor 
Poiana Ruscă, la poalele vârfului 
Padeş (1377,5 m) şi Ruscă (1356,1 
m) pe cursul superior al râului 
Bega, într-o regiune de un deo-
sebit pitoresc, îi oferă acesteia un 
potenţial turistic bogat. În sudul 
comunei, la numai 2 kilometri 
de Colonia Fabricii, se află Com-
pletul Valea lui Liman precum şi 
sala de sport, locul unde tinerii 
noştri îşi desfăşoară activitatea 
de dans dar şi locul de cazare 
al acestora pe toată perioada 
taberei. Acest loc este adecvat 
celor care îşi doresc un refugiu 
din aglomeraţia şi viaţa de la 
oraşe pentru a petrece câteva 
zile izolat, în linişte. Totodată 
oferă posibilitatea organizării 
de traininguri şi seminarii. Cei 
ce iubesc natura au posibilitatea 
de drumeţii. Râul Bega, care 
trece printr-o porţiune îngustă 
de chei cu stânci abrupte şi cu 
un relief sălbatic, oferă locului o 
frumuseţe aparte, nu întâmplă-
tor acesta a devenit locul ideal al 
taberei de dansuri pentru tinerii 
din Ungaria. 

Ansamblul Doina Bihorului 
a fost înfiinţat în urmă cu şase 
ani şi are în componenţa sa un 
număr 36 de membri, tineri ai 
comunităţii noastre, care iubesc 

Valea lui Liman 
– locul taberei 
de dansuri 
populare

dansul şi cântecul popular stră-
moşesc. 

Tabăra de dans anul acesta a 
fost organizată în perioada 6–16 
iulie şi a angrenat 45 de tineri, 
cu vârste cuprinse între 10 şi 
20 de ani, sub directa coordo-
nare a instructorului Gheorghe 
Gros. Acestuia i s-a alăturat ca 
de fiecare dată Túriné Bonza 
Eva, profesor la şcoala din Săcal 
alături de soţul ei Túri Barna, 
Stancs Erika şi Tóth Pálné And-
rea, din cadrul şcolii generale 
din Cenadul Unguresc unde 
limba română se predă ca obiect 
de studiu, Gheorghe Santău, 
preşedintele Autoguvernării 
de Naţionalitate Română din 
Leucuşhaz, cu toţii contribuind 
la bunul mers al programului şi 
totodată asigurând masa de zi cu 
zi a participanţilor. La tabără au 
participat tineri din Pocei, Be-
deu, Săcal, Leucuşhaz, Chitighaz 
şi Cenadul Unguresc. 

Taberele de acest gen aduc 
cu sine diferite activităţi care 
contribuie la formarea tinerilor. 
În primul rând prin faptul că, 
aceştia nu o au la îndemână pe 
mama, fiinţa protectoare a orică-
rui copil; tinerii trebuie să înveţe 
cum să îşi poarte de griji, cum să 
se manifeste în diferite situaţii, 
ce înseamnă responsabilitatea. 
Programul taberei de dans de 
la Tomeşti aduce cu sine un 
program strict care are la baza 
sa respectul reciproc, partici-
parea la orele de dans (înainte 
de masă şi după masă), ordinea 
şi disciplina la locul de cazare, 
participarea la gătit, pusul şi 

adunatul mesei şi multe alte 
activităţi de acest gen. Însă chiar 
şi în ciuda acestui fapt, tabăra de 
dans atrage an de an un număr 
mare de participanţi, dornici să 
însuşească dansurile populare 
româneşti dar şi să petreacă 
câteva zile în mediu românesc. 

În tabăra din acest an membrii 
ansamblului au însuşit două 
dansuri bănăţene: un dans de 
fete şi altul în perechi, sub direc-
ta coordonare a instructorului 
Alin Roşu, coregraf al Ansam-
blului Folcloric „Ghiocelul” din 
Giroc şi Andreea Indru. Precum 
şi la ediţiile din anii anteriori a 
fost prezent şi domnul Victor 
Jigherean, maestru-coregraf al 
ansamblurilor „Ghiocelul” din 
Giroc şi „Valea Mureşului” din 
Săvârşin. A ţinut să fie alături 
de grupul din Ungaria şi domnul 
Ionel Pavel, directorul Casei de 
Cultură din Săvârşin precum şi 
bunul nostru prieten din Făget, 
domnul Ioan Gheorghe Oltean, 
care a realizat interviuri şi repor-
taje pentru Autentic TV. 

Grupul nostru a fost primit ca 
acasă de către domnul primar 
Costel Medelean şi Vasile Stăni-
lă, directorul Casei de Cultură 
din Tomeşti, oameni sufletişti, 
care an de an sprijină şi contri-
buie la dezvoltarea şi păstrarea 
identităţii noastre româneşti. 
Cazarea a fost realizată în ca-
drul Sălii de Sport din Tomeşti, 
asigurată gratuit din partea 
conducerii primăriei. 

Şi pentru a ieşi din rutina de 
zi cu zi, coordonatorul taberei, 
Gheorghe Gros, a organizat o 
excursie la Deva, unde tinerii au 
vizitat spectaculoasa fortificaţie 
a cărei legende este vie şi în zi-
lele noastre chiar şi în Ungaria. 
Se spune că, Cetatea Devei ar fi 
fost construită de 12 meşteri cle-
menţi, sosiţi din vechiul ţinut al 
Albaniei. De  aici derivă şi nume-
le meşterului principal, Kelemen, 
cel care a stat în fruntea echipei 
de zidari pentru a ridica „înalta 
Cetate a Devei”.  La organizarea 
acestei excursii a contribuit şi 
primăria localităţii Tomeşti, care 

a asigurat transportul tinerilor. 
Desigur, în perioada taberei ti-

nerii noştri au avut posibilitatea 
de a vizita frumoasa mănăstire 
timişoreană, „Izvorul lui Miron”, 
o adevărată bijuterie arhitec-
turală situată într-o frumoasă 
dumbravă cu ape termale şi la-
curi cu nuferi. Nici mănăstirea 
de măicuţe de la Luncanii de Sus 
nu a rămas nevizitată. 

Toate aceste locuri vizitate, 
cele zece zile petrecute în mediu 
românesc, au format pentru toţi 
tinerii participanţi amintiri de 
neuitat.

„Conform obiceiului nostru, 
pe parcursul taberei, tinerii 
participanţi însuşesc dansuri 
româneşti. Chiar dacă orele 
de repetiţii se extind pe toată 
perioada zile, facem astfel încât 
tinerii să poată vizita frumuseţile 
din zonă şi chiar să se bălăcească 
la piscina Complexului Valea 
lui Liman. Aceste dansuri vor fi 

prezentate în curând publicului 
din Ungaria. Ţin să mulţumesc 
şi pe această cale inimosului 
primar, domnului Costel Mede-
lean, domnului Vasile Stănilă, 
directorul Casei de Cultură din 
Tomeşti, coregrafilor şi tuturor 
celor care au susţinut programul 
nostru” – a subliniat organizato-
rul taberei, Gheorghe Gros.

Programul taberei a fost or-
ganizat cu sprijinul Ministe-
rului Resurselor Umane de la 
Budapesta. Totodată a susţinut 
financiar şi Autoguvernarea de 
Naţionalitate Română a Judeţu-
lui Hajdú-Bihar, Autoguvernarea 
de Naţionalitate Română din 
Săcal, Bedeu, Autoguvernarea 
şi Asociaţia Românilor din Leu-
cuşhaz, iar Autoguvernarea de 
Naţionalitate Română din Ce-
nadul Unguresc a fost cea care a 
asigurat tricouri tinerilor.                                  

Corina
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Asociaţia Culturală a Româ-
nilor din Chitighaz, la condu-
cerea căreia se află cunoscutul 
interpret şi instructor de mu-
zică populară Gheorghe Gros, 
a organizat în perioada 21–24 
iunie o excursie în ţara mamă. 
Scopul acesteia a fost de a regăsi 
şi cunoaşte frumusețile Româ-
niei, de a petrece câteva zile în 
mediul românesc.

La acest pelerinaj a participat 
un grup format din 38 de per-
soane. Aceștia au avut ca scop 
vizitarea localității Săliște, o 
zonă pitorească care ocupă un 
loc privilegiat printre localită-
țile din jur. Grupul de excursi-
oniști a fost cazat la Pensiunea 
„Casa Domnescu”. 

Printre obiectivele avute pe 
agenda de vizită s-au numărat 
localitatea Sinaia şi impozantul 
Castel Peleş. Perla Văii Prahova, 
Sinaia, nu atrage turiştii doar 
cu pârtiile sale de schi şi cu 
unul dintre cele mai impozante 
castele din Europa, ci şi prin 
Mănăstirea Sinaia, care a dat 

Pelerinajul 
Asociație din 
Chitighaz, în 
România

numele staţiunii regale, o biju-
terie brâncoveană. Sinaia atrage 
atenţia turiştilor şi prin arhitec-
tura de inspiraţie germanică a 
caselor vechi. Castelul Peleş am 
putea spune că este un martor 
al trecutului regal pe care îl 
are Sinaia. Piatra de temelie a 
castelului a fost pusă în anul 
1875, iar inaugurarea a avut loc 
opt ani mai târziu. Alte lucrări 
de extindere şi renovare s-au 
realizat până în anul morţii lui 
Carol I, 1914. Castelul Peleş avea 
să devină unul dintre cele mai 
moderne castele din Europa, 
fiind primul castel electrificat 
complet, datorită unei uzine 
electrice proprii. Castelul era 
dotat de pe atunci cu încălzire 
centrală şi lift. Situat într-un pe-
isaj dominat de munţi şi păduri, 
pare desprins dintr-un basm. 

Grupul de excursionişti şi-a 
continuat itinerarul îndreptân-
du-se spre municipiul Alba Iu-
lia, un oraş cu o mare rezonanţă 
istorică, ale cărui elemente 
scot în evidenţă şi valorifică 

acest loc. Alba Iulia îşi găseşte 
oglindirea într-o amplă con-
stelaţie de mărturii ale unui 
trecut de milenii, exprimate în 
salba monumentelor istorice, 
de arhitectură şi artă, în vari-
etatea frumuseţilor naturale. 
Cetatea Alba Carolina, emble-
ma oraşului Alba Iulia, a fost 
următorul obiectiv turistic de 
pe calendarul de vizită al chi-
tighăzenilor. Stilul Vauban al 
cetăţii reprezintă o modalitate 
de construire a fortificaţiilor, 
această denumire primind-o 
de la însuşi mareşalul francez 
Vauban, care a proiectat acest 
sistem caracterizat prin forma 
sa poligonală. Stilul cetăţii oferă 
o notă autentică locului, remar-
cându-se prin forma de stea 
cu şapte colţuri, cărora le sunt 
atribuite câte un bastion cu o 
înălţime de 12 metri, iar zidurile 
având un perimetru de 12 kilo-
metri. Suprafaţa pe care se află 
Cetatea Alba Carolina măsoară 
70 de hectare, jumătate din su-
prafaţa atribuită iniţial şi pentru 
care au fost dărâmate o mulţime 
de case de pe vatra vechiului 
oraş. Pentru ridicarea edificiului 
au fost aduşi cu forţa şi siliţi la 
muncă mii de iobagi din împre-

jurimile oraşului, aceştia mun-
cind gratis. În prezent, Cetatea 
Carolina înglobează alte două 
cetăţi, reprezentând în epoca 
romană, apoi în cea medievală, 
nuclee de dezvoltare urbană a 
oraşului. Tot la Alba Iulia, a fost 
vizitată şi Catedrala Încoronării 
cu hramul „Sfânta Treime”, loc 
de cult construit cu sprijinul 
Casei Regale a României, după 
planurile arhitectului Victor 
Ştefănescu. Lucrările au fost în-
cepute în data de 28 martie 1921 
şi finalizate la mijlocul lunii 
septembrie 1922. Din anul 1975, 
lăcaşul serveşte drept catedrală 

a Arhiepiscopiei Ortodoxe de 
Alba Iulia. Aceasta este inclusă 
în lista monumentelor istorice 
din România. 

În drum spre casă, chitig-
hăzenii au făcut un popas şi în 
localitatea Deva unde au vizitat 
faimoasa fortificaţie, iar pe 
urmă s-au relaxat la complexul 
Aqualand din Deva. 

După ce a fost servită masa, 
cu toţii s-au reîntors acasă, pur-
tând în amintire toate frumuse-
ţile văzute în această excursie.  

Acest program a fost realizat 
cu sprijinul Ministerului Resur-
selor Umane.                      Corina

Începând cu luna mai şi până 
la sfârşitul lunii iulie ne putem 
bucura de frumuseţea şi mireas-
ma florilor care ne înconjoară. 
Vremea caldă, frumoasă şi flo-
rile din grădină oferă oamenilor 
o stare aparte. Indiferent de 
stilul de amenajare, grădinile 
sunt pline de culoare și magie 
oferindu-ne o relaxare aparte.

În localitatea Apateu, pe stra-
da Petőfi, întâlnim o oază flora-
lă deosebită, un hobby vechi a 
doamnelor Kiss Györgyné Ilona 

Apateu – 
localitate unde 
florile sunt 
foarte îndrăgite

şi fiica dumneaei Guj Sándorné 
Marika, în grădina cărora raiul 
florilor este însăşi grădina care 
cuprinde o mulţime de specii 
florale. Printre acestea, ne-au 
atras atenţia câteva specii rar 
întâlnite precum este şi hi-
biscusul, denumit popular şi 
trandafirul chinezesc. Cele trei 
culori af late în grădină (alb, 
roşu şi roz) sunt atracțiile grădi-
nii, fiind ca un magnet privirea 
tuturor trecătorilor. 

Doamna Ilona, în vârstă de 

86 de ani, şi fiica sa Marika, 62 
de ani, au o experienţă acumu-
lată pe parcursul anilor în ceea 
ce priveşte îngrijirea acestei flo-

ri. Florile hibiscusului apar din 
luna mai şi continuă să înflo-
rească până în luna octombrie, 
dacă sunt îngrijite cu pricepere 

şi dragoste. Din păcate, nu ne 
putem bucura pentru mult timp 
de frumuseţea unei flori, însă 
după ce aceasta s-a uscat şi a 
fost înlăturată, la scurt timp se 
formează un nou boboc.

O altă plantă agreată şi îndră-
gită în popor pentru frumuseţea 
de culori este „pistike” (lat. 
impatiens; ro. sporul casei), 
cunoscută în popor ca „floarea 
de nu mă atinge”, plantă a cărei 
caracteristici sunt florile abun-
dente. La cea mai mică atingere 
păstăile mature se sparg şi îşi 
împrăştie seminţele. Această 
floare ne încântă cu frumuseţea 
ei din primăvară şi până toamna 
târziu însă necesită o îngrijire 
aparte, având nevoie de o umi-
ditate constantă. 

Însă, această plantă nu este 
recomandată celor nu îi pot ofe-
ri atenţie zilnic. Cea mai agreată 
nuanţă a acestei specii de flori 
este cea roşie.

J. Vmirjáncki 
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Optzeci de ani de 
la decesul Reginei 
Maria a României! 

A devenit regină a României odată cu accederea la tron a principelui Ferdinand, la 28 
septembrie/11 octombrie 1914, într-un moment crucial în istoria României, marcat de 
izbucnirea Primului Război Mondial. Regina, care făcuse alegerea de a se implica direct în 
viaţa politică, s-a opus de la bun început participării României la război alături de Puterile 
Centrale, susţinând alianţa cu ţările Antantei în vederea recuperării provinciilor româneşti 
aflate sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar şi realizarea idealului naţional, acela al 
unirii cu România.

Principele moştenitor Ferdinand şi principesa Maria au trăit sub tutela autoritară a regelui 
Carol I, până la moartea acestuia, la 10 octombrie 1914. Pentru tânăra familie a fost construit 
în anii 1893–1895, Palatul Cotroceni din Bucureşti, după planurile arhitectului francez Paul 
Gottereau, pe locul vechilor case domneşti, dar şi Castelul Pelişor (1899–1902). Ferdinand 
şi Maria au avut şase copii: Carol (1893), Elisabeta (1894), Mărioara (1900), Nicolae (1903), 
Ileana (1909) şi Mircea (1913, care a murit la trei ani de febră tifoidă).

În martie 1892, marea ducesă Maria Alexandrova şi împăratul Wilhelm al II-lea au or-
ganizat o întâlnire la München, la care au fost invitaţi regele Carol I şi prinţul moştenitor, 
Ferdinand, precum şi principesa Maria (Missy, numele de alint dat de familia sa). Ferdinand 
şi Maria s-au plăcut, iar în luna mai s-au logodit. Ferdinand a fost numit succesor al lui Carol 
I de Hohenzollern la tronul României.

În urmă cu 80 de ani, în ziua de 18 iulie 1938, se stingea din viaţă la Castelul Pelişor, regina 
Maria a României, una dintre personalităţile ţării noastre cu un mare impact în epoca sa, 
nu numai la nivel politic, ci şi la nivel social şi cultural.

Maria Victoria Alexandra s-a născut la 29 octombrie 1875, la Eastwell-Park, comitatul 
Kent, fiind fiica lui Alfred, duce de Edinburgh şi Saxa-Coburg Gotha, al doilea fiu al reginei 
Victoria a Marii Britanii şi a ducesei Maria Alexandrova, unica fiică a ţarului Alexandru al 
II-lea al Rusiei. A primit o educaţie aleasă, petrecându-şi copilăria şi adolescenţa în Anglia, 
la Curtea ţarului, bunicul său, dar şi în Malta, alături de principele George, viitorul rege 
George al V-lea al Marii Britanii şi Irlandei.

Căsătoria principelui Ferdinand şi a principesei Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg 
Gotha, la care a luat parte şi regele Carol I, a fost oficiată la 29 decembrie 1892/10 ianuarie 
1893, la Castelul Sigmaringen. Perechea moştenitoare a tronului României a sosit la Bucu-
reşti la 23 ianuarie 1893, cei doi tineri fiind primiţi cu mult fast. La gară, tânăra pereche a 
fost întâmpinată de regele Carol I, de membrii guvernului şi de alţi demnitari.
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Expoziţie dedicată „Aurului şi argintului antic” al 
României, la Seghedin

Miercuri, 18 iulie, printr-o frumoasă colaborare instituțională între Muzeul 
Național de Istorie din București și Muzeul „Móra Ferenc” din Seghedin, în 
orașul universitar de pe râul Tisa a fost vernisată expoziția intitulată „Aurul 
și argintul antic al României”. Evenimentul a avut loc în imobilul numit „Fe-
kete Ház”, aparținând Muzeului, în prezența multor oficialități din Ungaria 
și România.

În deschidere au luat cuvântul domnul director Ottó Fogas, domnul Secre-
tar de Stat Ștefan Răzvan Rab, domnul viceprimar Solymos László și domnul 
director Ernest Oberländer-Târnoveanu. Cu toții și-au exprimat bucuria de 
a putea aduce la îndeplinire acest proiect comun, deosebit de important, de 
valoros și de rar, ce prezintă în afara granițelor acest tezaur românesc, din 
materiale prețioase, ce cuprinde aproximativ 6.000 de ani de istorie (din ene-
olitic, trecând prin epoca bronzului și prima epocă a fierului, cultura getică 
preclasică, cultura geto-dacică clasică, perioada romană și până în antichitatea 
târzie și evul mediu timpuriu: 4.500 î.Hr. – sec. VII d. Hr.), 1.004 exponate 
din aur și argint, adunate în cadrul acestei expoziții de la 31 de Muzee din 
România, măiestria și preocuparea pentru frumusețe a strămoșilor noștri și 
spiritul lor de echilibru și rafinament. Între obiectele expuse s-au numărat 
și renumitele piese ale Tezaurului de la Pietroasa, cruci din aur și argint din 
Scythia Minor, din secolul al IV-lea, vase liturgice și relicvariu de la Sucida-
va-Izvoarele, sec. V–VI d.Hr., și multe altele. Expoziția, unică prin conținut 
și valoarea multiplă a exponatelor, a fost concepută pentru a fi itinerantă și a 

fost prezentată publicului român din diferite părți, 
în Muzee din 17 orașe ale României (București, 
Timișoara, Oradea, Satu Mare, Cluj, Alba Iulia, 
Sibiu, Sfântu Gheorghe, Constanța, Craiova, Piatra 
Neamț, Iași, Bârlad, Galați, Târgoviște, etc.), și iată 
că ea a trecut și granițele Țării, în Ungaria, pentru 
prima dată în 2017, când a fost expusă la Muzeul 
de Istorie „Déri” din Debrețin, iar acum, în Anul 
Centenar, la Muzeul „Móra Ferenc” din Seghedin.

Au fost aduse mulțumiri curatorilor și tutu-
ror muzeografilor de la cele două Muzee, din 
București și Seghedin, care s-au implicat în mod 
exemplar pentru realizarea expoziției, adusă în 
Ungaria cu cheltuielile de transport și asigurare 
oferite de Muzeul Național de Istorie din București 
și sprijinul Ministerului Culturii și Identității Na-
ționale din București, al Ambasadei României la 
Budapesta și Consulatului General al României 
la Seghedin.

Dincolo de valorile deosebite care vor putea fi 
admirate de vizitatori și specialiști, expoziția ofe-
ră și prilejul de cunoaștere reciprocă și apropiere 
între cele două popoare vecine, român și maghiar, 
care este un lucru deosebit de benefic astăzi.

Domnul director Ernest Oberländer-Târno-
veanu a prezentat apoi vizitatorilor diferitele 
secțiuni ale expoziției, cu date inedite despre 
semnificația exponatelor, valoarea, descoperirea 
și conservarea lor.

Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 
10–18 (joia și sâmbăta, între orele 10–20), la Fekete 
Ház din Seghedin, până în data de 20 ianuarie 
2019.

„Suntem foarte fericiți pentru această expoziție, 
pentru că am reușit sa realizăm această cooperare 
cu Muzeul Național de Istorie al României, împre-
ună cu Muzeul nostru, o cooperare foarte impor-
tantă care aduce o expoziție de nivel european. 
Mai ales, aș remarca faptul că într-un timp atât de 
scurt am reușit să organizăm expoziția. Aceasta 
arată și profesionalismul celor două echipe a celor 
două muzee, deoarece aici vorbim despre o ex-
poziție cu obiecte de artă ce aparțin unui număr 
de 30 de Muzee din România. Dacă am fi dorit să 
vedem aceste obiecte ar fi trebuit să vizităm 30 de 
Muzee, dar aici, la Seghedin, avem posibilitatea să 
le vizităm pe toate într-un singur loc” – a declarat 
pentru Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, directorul Ottó Fogas.


