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Farmecul 
vacanţei

V acanţa de vară reprezintă un 
prilej de bucurie şi libertate, 
cea mai aşteptată perioadă 
pentru orice copil. Vacanţa 

copiilor, indiferent dacă sunt şcolari sau 
preşcolari, înseamnă o pauză de la în-
văţat, un timp pe care pot să îl petreacă 
aşa cum aleg, iar acesta trebuie organi-
zat într-o manieră cât mai constructivă, 
eficientă, pentru completarea educaţiei.
    Este important să se evite extremele 
în care copilul face teme şi învaţă toată 
vacanţă, dar şi cea în care copilul este 
lăsat să facă tot ce doreşte pentru că 
e vacanţă şi lucrurile ar trebui să se 
desfăşoare după alte cutume decât în 
perioada şcolii. În aceste cazuri copilul 
fie nu va reuşi să se deconecteze şi să 
se relaxeze, fie se va deconecta atât de 
mult încât atunci când el va reveni pe 
băncile şcolii se va adapta mai greu la 
noul program. 
    Varianta recomandată este o cale de 
mijloc în care să nu fie uitate nici acti-
vităţile şcolare, nici odihna, mişcarea 
şi lectura. Se foloseşte des expresia 
„Vacanţă de poveste”. Pentru a fi una de 
poveste, copilul trebuie să aibă şansa de 
a petrece într-un mod activ, prietenos şi 
educativ vacanţa de vară, să aibă rela-
xarea necesară dar şi acumulări, pentru 
ca impactul cu şcoala, din toamnă, să 
nu fie atât de brusc.  
    Alături de binemeritatele concedii 
alături de familie, de vizitele la bunici 
sau străbunici, copiii au nevoie şi de 
alte activităţi recreative, dar care să fie 
şi educative, încadrate într-un program 
permisiv, dar bine întocmit, scopul fi-
ind dezvoltarea armonioasă a copilului. 
Este important ca activităţile alese să 
reprezinte un echilibru între partea 
educativă şi cea distractivă, informală. 
    Variantele sunt diverse de la distracţie 
în natură, traseele vesele de aventură, 
şcoli de vară, jocuri, activităţi sportive, 
vizite în natură sau ateliere de creaţie. 
    Petrecerea activă a vacanţei de vară 
are multiple avantaje: cei mici traiesc 
alt mediu decât cel familial şi îşi clădesc 
plini de entuziasm amintirile copilăriei 
pe care cândva au să le povestească 
colegilor.
    Un alt beneficiu este desprinderea 
copilului de tehnologie pentru o peri-
oadă. Televizorul nu trebuie să fie cea 
mai mare distracţie a copilăriei. Nici 
calculatorul sau telefonul cel mai bun 
prieten. Amintirile se creează „trăind”, 
sentimentele şi bucuria de a fi împreună 
sunt valori care se trăiesc direct, faţă în 
faţă şi nu pot fi înlocuite de tehnologie, 
fie ea telefon, televizor, calculator. 
    Este important ca după vacanţa de 
vară, copilul să rămână cu amintiri, cu 
experienţe frumoase, care să îl deter-
mine să aştepte următoarea vacanţă cu 
şi mai multă bucurie.

 În perioada 29 iunie – 1 iulie, la Giula, în parcul din jurul Cetăţii Medievale, s-a desfăşurat a XIX-a edi-
ţie a Festivalului de folclor din Valea Crişului. Festival a cuprins artă populară; târg de produse artizanale, 
concursuri între meşteri populari, spectacole de dans şi muzică populară, programe pentru copii.

În ziua de sâmbătă, 30 iunie, pe scena festivalului  a evoluat maestrul Nicolae Voiculeţ (nai) şi orchestra sa, 
care au oferit publicului un apreciat program de muzică populară românească. 

Nicolae Voiculeţ a fost ani de-a rândul ambasador al culturii şi al turismului românesc. A fost decorat 
în 2006 de către Președintele României cu „Meritul cultural al României în grad de cavaler". Concertul lui 
Nicolae Voiculeţ a fost organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român.

În cadrul Festivalului de folclor din Valea Crişului, a avut loc şi o expoziţie etnografică cu piese de etnogra-
fie românească din Micherechi în organizarea Autoguvernării de Naţionalitate Română a Judeţului Bichiş.

Institutul superior Lakitelek împreună cu Fundația Culturală şi de Formare Profesională din Europa 
Centrală și de Est organizează cea de-a treia ediție a Taberei de traducere literară „Németh László”. 

Organizatorii taberei sunt Kiss Gy. Csaba, de la Universitatea din Varșovia şi Mészáros Andor, de 
la Universitatea ELTE, specializarea „Istoria artelor”.

Tabăra este organizată pentru tinerii etnici din Ungaria şi etnici maghiari din afara granițelor, cu 
o afinitate pentru traduceri. Sunt așteptați tineri cu vârsta până la 35 de ani. Se vor organiza cursuri 
de literatură, cultură, tradițiile relațiilor culturale, seminarii (pe ateliere, în anumite limbi), precum 
şi familiarizarea cu teoria şi practica traducerii textelor într-o anumită limbă. Cazarea şi masa sunt 
asigurate de organizatori. 

Locul de desfășurare al  taberei: Institutul Superior Lakitelek.
Perioada: 13–19 august.
Se poate aplica cu un eseu nepublicat, de 4–5 mii de caractere, în limba maghiară şi formularul 

de înscriere pe care-l puteți descărcat de pe site-ul http://nepfoiskola.lakitelek.hu/. Materialele vor fi 
trimise în format pdf, la următoarea adresă: lakitelekitaborok@gmail.com. 

Data limită: 9 iulie.
Afișarea rezultatelor: 16 iulie.

Tabăra de traducere literară „Németh László”
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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.

Expoziţie 
retrospectivă 
la Centrul 
Cultural 
„Erkel Ferenc” 
din Giula

Vineri, 29 iunie, sub egida 
Centrului Cultural „Erkel Fe-
renc” din Giula şi a Asociaţiei 
„Prietenii oraşului Giula”, s-a 
deschis o expoziţie retrospec-
tivă, care a cuprins lucrări de 
pictură, sculptură în lemn şi 
plachete de bronz ale domnului 
profesor Domokos Imre, fost 
director al Şcolii Generale Nr. 
1 din Giula. Domokos Imre s-a 
născut pe data de 11 iulie, în 
anul 1933, în localitatea Vareu. 
Aici a urmat şcoala primară. În 
perioada 1948–1953, a frecven-
tat cursurile Şcolii Superioare 
Pedagogice din Seghedin, spe-
cializarea Geografie şi Desen. 
După ce a susţinut examenul de 
licenţă, între anii 1953–1957, a 
fost încadrat profesor la şcoala 
generală din localitatea Csökmő, 
unde ulterior a fost director. La 
data de 1 septembrie 1957, se 
întoarce la Giula, ca profesor la 
Şcoala Generală Nr. 1. Între anii 
1960–1970, ocupă funcţia de 
director-adjunct pentru ca, din 
anul 1970 şi până în 1994 să fie 
director. În anul 2006 a primit 

din partea oraşului Giula pre-
miul pentru învăţământ.

Durkó Károly, preşedintele 
Asociaţiei „Prietenii oraşului 
Giula”, a rostit în avanpremieră 
cuvinte de apreciere şi admiraţie 
în legătură cu personalitatea şi 
lucrările artistice ale lui Domo-
kos Imre, prin aceasta omagiin-
du-l pentru toată munca depusă 
de-a lungul vieţii, atât ca profesor 
şi director, dar şi ca artist plastic.

Expoziţia a fost deschisă de 
Fodor György, profesor la Liceul 
„Erkel Ferenc”, care a amintit că 
artistul şi profesorul Domokos 
Imre, a împlinit, în acest an, 
venerabila vârstă de 85 de ani, 
că are trei copii cu care se mân-
dreşte, dar şi şase nepoţi şi nouă 
strănepoţi care sunt bucuria şi 
mângâierea lui.

S-a amintit şi faptul că Domo-
kos Imre nu a avut o viaţă uşoară 
încă de mic copil, dar a muncit 
foarte mult, a fost un om cinstit 
iar astăzi când pomenim numele 
lui o facem la superlativ. La şcoa-
la unde a fost director au învăţat 
personalităţi de seamă ale cul-

turii maghiare, scriitorul Krasz-
nahorkai László, artista Töreky 
Katalin şi pictorul Wegroszta 
Gyula, precum şi Rácz Katalin, 
Gombos Ildikó, Keresztessy Éva, 
Volent Katalin, Focht Anita, Vass 
Éva, Vass Edit şi Tóth Mária.

Expoziţia cuprinde şaizeci şi 
una de lucrări de pictură, grafică, 
basoreliefuri în bronz, plachete şi 
sculpturi. Aceasta va putea fi vi-
zitată până la data de  30 august.

Dorim să menţionăm că la 
deschiderea expoziţiei au fost 
prezenţi ca invitaţi un număr 
apreciabil de personalităţi ale 
vieţii spirituale şi culturale a 
românilor din Giula, ceea ce 
ne facem să înţelegem legătura 
care există între oameni în sine, 
care, la un moment de asemenea 
importanţă sunt împreună, cin-
stind prin prezenţă evenimentul 
şi personalitatea sărbătoritului şi 
a muncii sale.

Felicităm organizatorii şi ne 
exprimăm aprecierea pentru ase-
menea momente de înaltă ţinută 
culturală, pe care le dorim cât 
mai dese.                       Petru Puşcaş
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Preparate 
culinare, 
muzică, voie 
bună, la 
prima ediţie 
a festivalului 
tocăniţelor, de la 
Csanádpalota

Sâmbătă, 30 iunie, la Csanád-
palota, a avut loc prima ediţie a 
unui nou eveniment cultural-gas-
tronomic. Organizatorii eveni-
mentului au fost Autoguvernarea 
de Naţionalitate Română din 
Csanádpalota, condusă de Mari-
ana Negreu Vetró, Autoguverna-
rea de Naţionalitate Română din 
Nădlac, condusă de Robert Vetró, 
Asociațiile Vânătorilor (Mélykuti 
Tibor, preşedinte şi Vetró József, 
responsabil financiar) şi Pesca-
rilor (Tóth László, preşedinte). 

30 de echipe din Ungaria, 
Serbia  ş i  Româ n ia au ră s-
puns invitației, pregătind di-
ferite preparate culinare spe-

cifice locului de proveniență. 
Scopul acestei manifestări 

a fost acela de socializare, de 
familiarizare a localnicilor cu 
specificul cultural, tradițional 
şi gastronomic românesc, dar şi 
întărirea legăturilor cu ţara-ma-
mă. Oaspeții de peste hotare au 
sosit din România, de la Jimbolia, 
Cărpiniş și Nădlac, iar din Serbia, 
de la Pader.

Pe lângă tocănițele şi diferitele 
feluri de bucate preparate la faţa 
locului s-au putut degusta şi 
produse tradiționale românești: 
mici, cabanos, mămăliguță cu 
smântână, brânză sau jumări.

Organizat pe malul lacului, în-

tr-un cadru pitoresc, evenimen-
tul a atras numeroşi localnici, 
ademeniți nu numai de farmecul 
locului, ci şi de mirosul îmbietor 
al mâncării. Potrivit tradiției vâ-
nătorești, startul evenimentului 
s-a dat prin sunet de corn.

Președintele românilor din 
Csanádpalota, doamna Mari-
ana Negreu Vetró, a declarat 
„Am dorit să ne aliniem şi noi 
tradiției, şi să organizăm aici, 
la Csanádpalota, un eveniment 
dedicat gastronomiei şi culturii 
românești. Prin aceasta, dorim 
să ne facem cunoscută tradiția, 
cultura, gastronomia şi valorile 
românești. Suntem o comunitate 
mică, dar dornică de afirmare. 
Avem legături de prietenie cu 
localități din România şi Serbia, 
fapt confirmat prin prezenţa lor 
la acest eveniment. Importantă 
este şi legătura cu primăriile din 
localitățile de domiciliu. Astăzi o 
avem alături pe doamna primar 
Nyergesné Kovács Erzsébet, un 
om deschis, alături de oameni, cu 
o atitudine pozitivă. De aseme-
nea, este împreună cu noi şi pri-
marul oraşului Nădlac, domnul 
Locskai Zoltán, un colaborator 
statornic al nostru. Din păcate, 
domnul deputat parlamentar 
Lázár János şi domnul reprezen-
tant al românilor din Ungaria, 
Traian Cresta, nu au putut da 
curs invitației noastre, însă ne-au 
transmis gândurile lor de încura-
jare şi apreciere a muncii noastre.

Astăzi nu doar am gătit, ci 
am avut ocazia să ne cunoaștem 
mai bine, să întărim legăturile 
de prietenie, să petrecem mo-
mente frumoase, la iarbă verde. 
Membrii asociațiilor vânătorilor 
şi pescarilor au dorit să se ală-
ture inițiativei noastre, la fel şi 
Autoguvernarea Românilor din 
Nădlac, un lucru firesc şi frumos. 
Sunt fericită că totul a ieșit aşa 
cum ne-am propus, invitații şi 
participanții s-au simțit excelent, 
iar noi, la anul viitor, vom conti-
nua tradiţia”.

Echipele participante au fost 
răsplătite pentru efortul lor cu 
diplome şi mici atenții, iar eve-
nimentul s-a încheiat cu o masă 
festivă de la care nu au lipsit 
muzica şi voia bună.

Evenimentul s-a realizat prin 
implementarea unui proiect 
accesat la Fondul de Subvenţii al 
Ministerului Resurselor Umane. 

Delia 
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Sub genericul „Pavlia” și 
având ca temă: „Vestirea Sfin-
tei Evanghelii (evanghelizare) și 
misiune, după Sfântul Apostol 
Pavel”, la Veria, în Grecia, a 
fost inaugurată marți, 26 iunie 
2018, cea de-a XXIV-a ediție a 
Congresului Internațional de 
Teologie, organizat anual de 
Mitropolia de Veria, Nausa și 
Kampania.

La această manifestare iniți-
ată de Înaltpreasfințitul Părinte 
Pantelimon după venirea sa în 
fruntea Mitropoliei de Veria, 
Nausa și Kampania, în urmă cu 
24 de ani, în semn de cinstire 
pentru Sfântul Apostol Pavel, 
Întemeietorul Bisericii Creș-
tine din Veria, participă anual 
și reprezentanți ai celorlalte 
Biserici Ortodoxe Autocefale 
Surori, care transmit câte un 
mesaj adresat participanților la 
Congres, din partea Întâistătă-
torilor acestor Biserici.

Din partea Bisericii Ortodoxe 
Române, ca delegat al Preaferi-
citului Părinte Patriarh Daniel, 
a fost desemnat să participe la 
ediția din acest an a Congresu-
lui, Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și Locți-
itorul Episcopiei Daciei Felix, 

Congresul 
Internaţional 
de Teologie 
„Pavlia” a fost 
inaugurat la 
Veria, în Grecia

care a transmis mesajul Preafe-
ricirii Sale, intitulat: „Sfântul 
Apostol Pavel – model actual 
de misiune creștină”.

Au fost reprezentate, de ase-
menea și celelalte Biserici Orto-
doxe Autocefale Surori.

În deschiderea Congresului, 
un grup coral de clerici a inter-
pretat câteva cântări bisericești 
în cinstea Sfântului Apostol 
Pavel, Ocrotitorul Veriei, după 
care au adresat cuvinte de sa-
lut diferite oficialități locale 
și profesori universitari: Kon-
stantinos Kalaitzidis, prefectul 
de Imatia, de care aparține 
și orașul Veria; Konstantinos 
Vorgiazidis, primarul Veriei; 
Miltiadis Konstantinou, Deca-
nul Facultății de Teologie, din 
cadrul Universității „Aristotel” 
din Tesalonic și Haralambos 
Atmatzidis, Profesor al Univer-
sității „Aristotel” din Tesalonic 
și membru al Comisie Acade-
mice de organizare.

Cuvântul central, rostit de 
asemenea, în cinstea Întemeie-
torului Bisericii din Veria, dar 
și în semn de mulțumire pentru 
reprezentanții Bisericilor Or-
todoxe Autocefale Surori și În-
tâistătătorii lor, pentru membrii 
Comisiei de Organizare, pentru 

participanți și pentru toți cei 
care l-au ajutat în organizarea 
acestui eveniment, a fost rostit 
de Înaltpreasfințitul Părinte 
Mitropolit Pantelimon, care a 
și declarat deschise lucrările 
Congresului.

Rând pe rând, au fost trans-
mise mesajele din partea Patri-
arhiilor și Bisericilor Ortodoxe 
Autocefale Surori, care au fost 
corelate cu prezentarea unor 
referate legate de tema Congre-
sului: „Misiune și vestirea Sfin-
tei Evanghelii (evanghelizare), 
după Sfântul Apostol Pavel” și 
au încercat să surprindă câteva 
dintre aspectele relevante ale 
acestor învățături pauline, atât 
din punct de vedere teologic, 
prin profesorii de Teologie și 
de alte materii, de la cele două 
centre universitare importante 
din Grecia: Tesalonic și Atena, 
sau din alte țări, cât și aspecte 
practice ale acestei misiuni, așa 
cum sunt ele trăite în cadrul 
Eparhiilor grecești, române, 
ruse sau arabe, din Africa, 
Europa și din alte părți. În-
tre aceste teme s-au numărat: 
Haralambos Atmatzidis, „Iisus 
Hristos și Apostolul Pavel, Ves-
tirea Sfintei Evanghelii (evan-
ghelizare) și misiune”, Timo-
leon Galanis, „De la Aiges la 
Palatitsia. Alexandru cel Mare 
ca și cosmocrat și răspândirea 
cultului singurului adevăratului 
Dumnezeu”, Dimitrios Passa-
kos, „Puterea romană și Sfânta 
Evanghelie, după Sfântul Apos-
tol Pavel”, Mitropolitul Arsenie 
al Nișului (de Naisus), „Lucra-
rea misionară a Sfinților Chiril 
și Metodie și a ucenicilor lor”, 
Mihail Pantoulas, „Cuvântările 
și predicile Sfântului Cosma 
Etolianul în țările balcanice de 
sub stăpânirea otomană”, Kon-
stantinos Kotsiopoulos, „Misi-
unea, ca organ al diplomației și 
imperialismului”, Athanasios 
Papathanasiou, „Misiunea: 
lucrare sau sinele Bisericii. 
Dialectică ciudată între euta-
nasie și atanasie (nemurire)”, 
Arhim. Grigorios Papathomas, 
Re-evanghelizarea lumii con-
temporane, ca responsabilitate 
a Bisericii”, Konstantinos Ho-

levas, „Radioul, televiziunea și 
internetul în slujba Sfintei Evan-
ghelii”, Petros Panagiotopoulos, 
„Rețea și misiune în comunită-
țile creștine pauline”, Athina 
Tsigkaropoulou, „Asimilarea 
elementelor culturale native de 
către arta creștină ortodoxă”, iar 
la final va fi și o masă rotundă 
cu tema „Misiunea ortodoxă 
contemporană”.

De asemenea, în cadrul aces-
tor sesiuni de comunicări, a 
avut loc și premierea de către 
Mitropolia de Veria, Nausa și 
Kampania, a unor elevi meri-
tuoși din cadrul Mitropoliei, 
care au obținut rezultate bune 
la învățătură, la diferite obiecte, 
discipline școlare și sporturi. 
Diplome și medalii au fost acor-
date elevilor de către delegații 
Bisericilor Ortodoxe Autocefale 
Surori, de Ierarhul locului, Pro-
fesori și alți invitați.

Punctul principal al mani-
festărilor omagiale dedicate 
Sfântului Apostol Pavel l-a 
constituit slujirile liturgice ce 
au urmat după acest Congres, 

și care au avut loc sub protia 
Preafericitului Părinte Teodor 
al II-lea, Patriarhul Alexandri-
ei: Vecernia și Sfânta Liturghie, 
săvârșite în cinstea Sărbătorii 
Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 
la Catedrala Mitropolitană din 
Veria, în 28 iunie seara și în 
29 iunie 2018; și procesiunea 
prin oraș, până la altarul (Iero 
Vima) Sfântului Apostol Pavel, 
unde Ierarhii prezenți, repre-
zentând Patriarhia Alexandriei, 
Mitropolia de Veria, Nausa și 
Kampania și celelalte Biserici 
Ortodoxe Autocefale Surori, 
au săvârșit și Vecernia pentru 
Sărbătoarea Soborului Sfinților 
Apostoli, în seara zilei de 29 
iunie 2019.

Slujirile au încheiat progra-
mele liturgice, culturale și bi-
sericești dedicate în special 
cinstirii Sfântului Apostol Pa-
vel, Ocrotitorul Mitropoliei de 
Veria, Nausa și Kampania și 
care în această Mitropolie, se 
întind în fiecare an, de-a lungul 
întregii luni iunie.                 

BPEORU
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Copilăria reprezintă pentru 
fiecare dintre noi un „tărâm” 
de poveste. Într-o zi ne trezim 
adulţi, plini de responsabilităţi, 
amintindu-ne cât de frumos era 
în copilărie şi câtă fericire ne 
cuprindea. 

Dar, pentru ca toate aceste 
amintiri să dăinuie peste timp, 
este nevoie să avem alături de noi 
adulţi care să ne ofere bucuria 
miracolelor, a uimirii, a creaţiei, 
dar mai ales care să ne ajute să 
descoperim noi şi noi orizonturi. 

Pentru a oferi clipe de feri-
cire copiilor, Autoguvernarea 

Veselie, 
surprize şi 
voie bună

de Naţionalitate Română din 
Százhalombatta, a organizat un 
program special pentru aceştia, 
cu prilejul Zilei Internaţionale a 
Copilului. 

În data de 17 iunie, un grup 
de copii din Százhalombatta a 
beneficiat de atenţia autoguver-
nării participând într-o excursie 
la Budapesta. 

Doamna Krisztina Zimer-
mann, preşedintele autogu-
vernării, împreună cu doamna 
Maria Hering au pregătit şi mici 
surprize. Şi pentru a face ca 
această zi să fie una memorabilă, 

toţi cei prezenţi au făcut o plim-
bare cu vaporaşul pe Dunăre, 
entuziasmul fiind citit pe feţele 
tuturor copiilor. 

Programul zilei a inclus şi 
vizitarea Clădirii Parlamentului, 
a Castelului, Podul cu lanţuri, 
Biserica Matei Corvin precum 
şi alte clădiri impozante de pe 
malul Dunării. 

Palatul Parlamentului este o 
clădire care merită vizitată, fiind 
impozantă atât prin arhitectură, 
istorie cât şi prin amplasament. 
Structura gotică îi oferă indivi-

dualitate şi un farmec aparte.
 Biserica Matei Corvin a fost 

un alt obiectiv turistic al Bu-
dapestei. Lucrările de construc-
ţie a bisericii gotice au avut loc 
între anii 1255–1370. O adevă-
rată bijuterie a bisericii o repre-
zintă uşa de pe faţada sudică, 
care o înfăţişează pe Fecioara 
Maria. De o parte şi cealaltă se 
găsesc statuia Regelui Ştefan I şi 
a Regelui Ladislau I.

 Podul cu Lanţuri din Bu-
dapesta face legătura peste Du-
năre între Pesta şi Buda, oferă  

unele dintre cele mai frumoase 
privelişti ale capitalei, cu toată 
măreţia Dunării. Panorama ce 
poate fi admirată este mult mai 
fascinantă noaptea, când lumi-
nile oraşului sunt aprinse. 

Castelul Buda, un castel is-
toric al regilor maghiari, este 
situat tot pe malul Dunării şi este 
recunoscut ca fiind Patrimoniu 
Mondial UNESCO. 

Programul zilei a decurs con-
form planului, tinerii şi înso-
ţitorii acestora petrecând o zi 
minunată!                               Corina

În perioada 11–15 iunie, ele-
vii şcolii din Bedeu au parti-
cipat la o tabără de cultură şi 
civilizaţie cu tema „Acasă în 
România”.

Cu siguranţă, intrarea în va-
canţa de vară a elevilor a adus 
multă bucurie, iar participarea 
lor la tabăra de cultură şi civi-
lizaţie de la Turda, într-o zonă 
atât de pitorească, i-a făcut să 
uite de grijile cotidiene şi să 
se integreze în modul cel mai 
concret la programul pregătit 
din timp pentru această mani-
festare culturală. 

Timp de trei zile efective, jo-
cul şi voia bună i-au binedispus 
pe copii, care au avut multiple 
posibilităţi de exprimare, de la 
jocuri ca şotronul, de-a prin-
selea, de-a v-aţi ascunselea la 
scenete cu tematică, confecţi-
onări de figurine, reprezentând 
personaje de poveste sau lecţii 
de pictură. 

Dar în această perioadă „la 
mare înălţime” au fost excursi-

Elevii şcolii 
din Bedeu, în 
tabără la Turda

ile în zonă, de o frumuseţe şi o 
bogăţie deosebită.

În arealul oraşului Turda, 
copiii participanţi la tabără 
au putut vizita zona protejată 
de interes naţional, af lată în 
judeţul Cluj, Cheile Turzii, la 
o distanţă de 6 km de munici-
piul Turda, care oferă un peisaj 
de o rară frumuseţe. Drumul 
şerpuieşte printre stânci înalte 
de peste 200 de metri, foarte 
abrupte, care creează impresia 
unui peisaj selenar. Aici, în 
această zonă protejată, cresc 
peste 1000 de specii de plante, 
între care amintim usturoiul 
sălbatic sau garofiţa albă. 

Tot aici copiii au putut ascul-
ta legenda Sântului Ladislau. 
Tradiţia istorică despre înteme-
ierea Oradiei ca aşezare îl pre-
zintă pe regele Ungariei aflat la 
vânătoare prin ţinuturile Biha-
riei, într-un loc de o frumuseţe 
deosebită. În timpul odihnei, la 
îndemnul îngerilor apăruţi în 
vis, a hotărât să ridice în cinstea 

Fecioarei Maria o mănăstire pe 
care a numit-o Varad. 

Această poveste aparţine lui 
Marcu din Kalt şi este înserată 
în Cronica pictată de la Viena, 
cea mai importantă mărturie 
istorică din perioada dinastiei 
maghiare a Arpadienilor. 

Copiii au mai vizitat Salina 
Turda, care se găseşte în zona 
Durgău – Valea Sărată din 
Turda, zăcămintele de sare 
din Transilvania exploatate 
sistematic în cursul vremii la 
Ocna Dejului, Cojocna, Turda, 
Ocna Mureş, Ocna Sibiului şi 

Praid. Acestea din urmă s-au 
format într-o mare cu adâncime 
redusă şi se întind pretutin-
deni în subsolul Transilvaniei.

Salina Turda a fost ame-
najată pentru turişti, care îşi 
pot petrece timpul de odihnă 
în interiorul ei, unde există o 
temperatură constantă şi un 
aer benefic sănătăţii oamenilor. 
Aici au fost amenajate adevă-
rate baze sportive, terenuri de 
tenis de câmp sau tenis de masă 
şi multe alte utilităţi în vederea 
petrecerii cu folos a timpului 
liber. 

De asemenea, a mai fost ame-
najată o bisericuţă unde se 
săvârşesc slujbe spre folosul 
sufletesc al turiştilor.

Cei 17 copii din Ungaria, au 
trăit aici, în tabără, clipe mi-
nunate, iar la întoarcerea acasă 
au povestit părinţilor despre 
acele locuri mirifice pe care le-
au văzut şi admirat alături de 
profesorii lor. 

Realizarea acestei tabere a 
fost posibilă datorită ajutorului 
financiar al Ministerului Resur-
selor Umane.

Petru Puşcaş
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Cu binecuvântarea Preasfin-
ţitului Părinte Episcop Siluan, 
în săptămâna 18–24 iunie, la 
Budapesta, a avut loc cea de a 
şaptea ediţie a Taberei de ico-
nografie pe sticlă pentru copii 
și tineret.

Tabăra a fost iniţiată şi or-
ganizată din anul 2012 de 
preşedinta Asociaţiei Femeilor 
Ortodoxe Române din Bu-
dapesta şi susţinută financiar 
de Autoguvernarea Româneas-
că din cartierul XI, din capitala 
Ungariei. Ca şi ediţiile prece-
dente, Tabăra s-a desfăşurat 
în clădirea care a aparţinut 
Fundaţiei Gojdu şi în care 
funcţionează Capela Ortodoxă 
Română şi Aşezământul Mo-
nahal Românesc „Sfântul Ioan 
Botezătorul”.

Sub îndrumarea părintelui 
paroh de la Jaca, Cosmin Flo-
rentin Pop, în această săptămâ-

Tabără de 
iconografie 
pentru copii 
la Budapesta

nă 11 copii, cu vârsta cuprinsă 
între 7 şi 15 ani, au încercat să 
pătrundă în tainele picturii pe 
sticlă, cu inocenţa şi cu talentul 
cu care fiecare este înzestrat.

Tabăra este de fiecare dată 
şi un prilej de a lega prietenii 
şi de a-i convinge pe copii că 
prin răbdare şi perseverenţă 
pot face lucruri frumoase îm-
preună, care le aduc bucurie lor 
şi celor din jur.

Încercând să picteze scene 
biblice şi sfinţi, copiii au aflat 
lucruri din viaţa sfinţilor şi 
despre simbolismul culorilor 
folosite în iconografia pe sticlă. 
Rolul acestor tabere nu este 
neapărat de a face din copii 
viitori iconari, ci de a-i aduce în 
preajma Bisericii, a tradiţiei şi 
culturii româneşti, de a-i rupe 
pentru un timp de viaţa virtu-
ală a calculatorului şi a inter-
netului. De la an la an această 

Tabără de creaţie a devenit tot 
mai populară şi aşteptată în 
comunitatea budapestană.

Este o satisfacţie şi pentru 
organizatori să descopere că 
s-a creat un grup de copii inte-
resat de acest gen de petrecere 
a vacanţei, care renunţă pentru 
un timp la tentaţiile lumii vir-
tuale din zilele noastre. Și edi-
ţia din acest an s-a bucurat de 
purtarea de grijă părintească şi 
de ospitalitatea slujitorilor de la 
Aşezământul Monahal Sfântul 
Ioan Botezătorul.

Vernisajul expozitiei cu lu-
crările pictate de copii, a avut 
loc după Sfânta Liturghie din 
duminica Nașterii Sfântului 
Ioan Botezătorul, ocrotitorul 
Capelei, la care a slujit alături 
de preoții gazdă și părintele 
Cosmin Florentin Pop, îndru-
mătorul Taberei.

În cuvântul său, părintele 
Cosmin Pop a mulțumit slujito-
rilor Așezământului Monahal 
pentru sprijinul acordat zi de 
zi pe parcursul Taberei, doa-
meni Gabriela Elekes pentru 
toată activitatea și implica-
rea sa, care au făcut posibilă 
organizarea ei și în acest an, 
nu în ultimul rând părinților 
care și-au încredințat copiii. 
A precizat că este foarte plă-
cut ca îndrumător să observi 
evoluția copiilor în timp. Doi 
dintre aceștia fiind prezenți la 
toate edițiile, iar unii care erau 
„nou-născuți” la prima ediție, 
astăzi deja sunt participanți la 

Tabără. A dat exemplu pe Mă-
lina Munteanu de 15 ani, care 
în acest an a venit cu gândul să 
ajute și să îndrume pe fratele 
și pe verișoarele ei să picteze, 
fiind astfel de mare ajutor și 
organizatorilor. Părintele a mai 
adăugat că pictura pe sticlă se 
deosebește de cea pe lemn sau 
pe hârtie. Prima necesitând 
mai mult timp. Pictura pe sti-

clă îi învață pe copii să fie mai 
ordonați, mai atenți și totodată 
le dă satisfacția că într-un timp 
scurt pot să realizeze un lucru 
frumos.

Evenimentul s-a încheiat 
printr-o agapă frățească, cu 
mâncăruri de post oferite de 
membrele Asociației Femeilor 
Ortodoxe Române din Bu-
dapesta.                              BPEORU

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

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

Pe nt r u infor m a ț ii  suplime nt are :  t e l . :  0 6 - 66/24 0 -492 ; 
e-mail: romiselek@freemail.hu; adresă: Eleki Román Általános 
Iskola 5742 Elek, Lőkösházi út 3.

Autoguvernarea de Naţionalitate 
Română a Oraşului Giula organizea-
ză în perioada 31 iulie – 3 august, 
o excursie în România, în zona 
Maramureșul istoric.

Evenimentul este susţinut de 
Fondul de Subvenţii al Ministerului 
Resurselor Umane.
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T abără inedită 
pentru iubitorii 
peşterilor, în 
Țara Haţegului

Copiii vor avea ocazia să îl cunoască pe Dinozaurul Bondoc, care va ajunge în tabără direct 
din Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului – UNESCO, însoţit de păzitorii lui şi de legendele 
despre balaurii locului.

Programul taberei cuprinde 25 de trasee turistice, deplasări în 14 peşteri din Munţii 
Şureanu şi Retezat, excursii la cetăţile dacice, prezentări ştiinţifice, expoziţii, show-uri 
multimedia, spectacole şi concursuri. Seara, nu vor lipsi muzica, unul dintre invitaţi fiind 
Ovidiu Lipan Ţăndărică, focul de tabără, poveştile şi legendele medievale, filmele docu-
mentare şi cooking show-urile.

Ţara Haţegului găzduieşte în premieră cea mai mare tabără de aventură şi explorare 
speologică din România, la care participă aproximativ 500 de pasionaţi ai domeniului din 
toate colţurile lumii şi care include deplasări în 14 peşteri din Munţii Şureanu şi Retezat.

Evenimentul include întâlnirea speologică balcanică a federaţiilor de speologie din 
întreaga lume, un congres naţional de speologie, dar şi cea de-a 36-a ediţie a Concursului 
Internaţional „SpeoArta”, concurs de fotografie destinat pasionaţilor de lumea fascinantă 
a peşterilor.

Tabăra, denumită „Balkan Caver's Camp 2018”, este organizată în parteneriat cu Primăria 
Baru şi Asociaţia Administraţiilor de Arii Naturale Protejate, cu susţinerea Academiei Româ-
ne, a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, a Universităţii Bucureşti şi în colaborare 
cu Parcul Naţional Retezat, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului – Geoparc Internaţional 
UNESCO şi Parcul Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina.

„Balkan Caver's Camp 2018” va celebra, în plus, împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui 
Emil Racoviţă şi 100 de ani de la Marea Unire.
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Corul „Bâlea Boar”, din Brad, 
la Catedrala Episcopală din Giula

Pentru credincioșii de la Catedrala Episcopală din Giula, 
Duminica a V-a după Rusalii (1 iulie 2018) a fost prilej de mare 
bucurie duhovnicească, prin vizita Corului „Bâlea Boar”, de 
la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Brad, județul 
Hunedoara. Corul a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie Ar-
hierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un so-
bor format din părintele Teodor Marc, Parohul Catedralei și 
Consilier Economic al Episcopiei și din arhidiaconul Emanuel 
Văduva.

Bucuria și frumusețea cântării corale, executate cu profe-
sionalism, la un nivel înalt, a împodobit slujirea liturgică și a 
înălțat sufletele sfințiților slujitori și ale credincioșilor ortodocși 
români din Giula, din acest locaș de cult reprezentativ al co-
munității ortodoxe românești din Ungaria.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan și-a 
exprimat mulțumirea sufletească pentru această atmosferă 
liturgică și pentru toate bunătățile sufletești pe care le primim 
în fiecare duminică și sărbătoare de la Bunul Dumnezeu, în 
Biserică, la Sfânta Liturghie, și care sunt o altă alternativă, bi-
necuvântată, la ceea ce putem întâlni și astăzi în viața societății 
contemporane, care nu vrea să știe de Dumnezeu, urmărește în 
primul rând bunăstarea și lucrurile materiale, dar se alege de 
multe ori cu o competiție acerbă în lupta pentru însușirea aces-
tor bunuri și cu multă violență. Aceasta are la bază, chiar dacă 
într-o mai mică măsură, aceeași influență demonică milenară 
ce a ajuns să îi stăpânească și pe cei doi îndrăciți din ținutul 
Gherghesenilor și i-a întristat pe ceilalți locuitori pentru pier-
derea turmei de porci în care intraseră demonii după izgonirea 
lor din oameni și ea poate fi vindecată, dacă se dorește, prin 
puterea dumnezeiască și darul Domnului nostru Iisus Hristos, 
Vindecătorul celor bolnavi și îndrăciți și Mântuitorul lumii.

De asemenea, Ierarhul le-a mulțumit membrilor corului din 
Brad, condus de doamna profesoară Maria Simion, pentru 
această bucurie duhovnicească și pentru darul simbolic, de 
mare preț, făcut prin cântarea în Catedrala din Giula și i-a 
împărtășit cu Sfintele Taine pe copii și pe cei care s-au pregătit 
pentru aceasta.

Corul „Bâlea Boar”, actualmente la Catedrala din Brad, a 
luat ființă în urmă cu 25 de ani, în 1993, la inițiativa și sub 
conducerea doamnei profesoare Maria Simion, fiind în vremea 
aceea corul bisericii istorice din piatră și zid, de la Criscior, de 
secol XV și purtând numele ctitorului acestei biserici. După 
aproximativ 7 ani, beneficiind de sprijinul Casei de Cultură din 
Brad, corul s-a mutat în acest oraș frumos din județul Hune-
doara, cântând o vreme la capela militară din oraș, iar din 2011 
a devenit Corul Catedralei din Brad, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, unde slujesc părintele paroh Alexandru 
Letea și părintele Ioan Jorza, fost protopop de Brad.

Sub bagheta doamnei profesoare Maria Simion, fostă solistă 
și cântăreață de flaut la Opera Română din București, până la 
ieșirea sa la pensie, corul s-a înființat și a desfășurat o bogată 
activitate, cântând în fiecare duminică și sărbătoare la Catedra-
la din Brad, dar a participat și la slujiri, concursuri și festivaluri 
corale în alte localități din România, ca de pildă: București, Cluj, 
Timișoara, Deva, Oradea, dar și din străinătate, Germania.

Munca susținută și valoarea corului a fost recompensată cu 
premii: Premiul I la Concursul Corurilor Parohiale din Epi-
scopia Devei și Hunedoarei, organizat în 2013, și Premiul III, 
la același concurs desfășurat la nivel mitropolitan, tot în 2013, 
la Sibiu; Marele Premiu la Concursul „Cu noi este Dumnezeu”, 
organizat la Orăștie, în 2015, de Episcopia Devei și Hunedoarei; 
participare, de două ori pe an, între anii 1999–2006, de Paști și 
de Crăciun, la Festivalul de muzică sacră intitulat „Pe Tine Te 
lăudăm!”, organizat de Cercul Militar Brașov, sub conducerea 
domnului colonel Mihai Gorbonov, unde prezența corului a 
fost apreciată de fiecare dată.

Corul este format din circa 25 de membri, iar din rândul 
lui mai multe persoane au devenit de-a lungul vremii preoți la 
diferite Parohii din Episcopia Devei și Hunedoarei.             

BPEORU


