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 Deliciul copilăriei 

V ara este „ deliciul” tuturor co-
piilor. Nu un week-end liber, 
nu două săptămâni, ci trei luni 
întregi, în cel mai plăcut ano-

timp: VARA!
După un an şcolar greu, cu program 

strict, cu deşteptătorul care sună când 
e somnul mai dulce, copiii văd şi simt 
această binemeritată vacanţă ca un pri-
lej de a se odihni, dar şi de a profita de 
timpul frumos, de acea linişte dată de 
cuvântul magic numit VACANŢĂ!

Este perioada în care copiii trebuie să 
profite de natură, de soare, este timpul să 
lege noi prietenii, să exploreze destinaţii 
sau experienţe din cele mai diverse.  Este 
foarte important ca în această perioadă 
să se relaxeze, dar în același timp să şi 
rămână activi şi sănătoși.

Poate, în această nouă „eră” în care se 
află generaţiile tinere, vacanța la bunici 
nu mai reprezintă același lucru aşa cum 
l-au trăit generaţiile mai vechi. Dar şi 
acum mirajul unei asemenea vacanțe a 
rămas nealterat, mai ales datorită fap-
tului că bunicii sunt… bunici. Adică mai 
închid ochii la câte-o boroboață, mai se 
fac că nu văd că nepoțelul sau nepoțica 
mai „fură” câte-o bucată de ciocolată 
chiar înainte de masa de prânz. Sunt mai 
îngăduitori, mult mai îngăduitori decât 
părinții sau profesorii.

Într-o lume a tehnologiei, vacanța de 
vară trebuie să fie şi o evadare înspre 
natură, care înseamnă nu doar sănăta-
te, ci şi perspectiva de a trăi noi şi noi 
„aventuri”. O plimbare pe jos sau cu bi-
cicleta, practicarea unui sport în natură, 
vizitarea unui parc sau a unui rezervații 
naturale, excursii şi drumeţii, sunt doar 
câteva idei de petrecere a timpului liber. 
Copiii trebuie încurajați să petreacă cât 
mai mult timp liber cu prietenii lor. Joaca 
în curte sau în parc, practicarea unor ac-
tivităţi sănătoase reprezintă o alternativă 
plăcută la telefon, tabletă, calculator sau 
televizor.

Deşi toate aceste planuri sunt minu-
nate pentru a  menţine copiii activi şi 
sănătoși în timpul vacanței de vară, nu 
toţi părinții pot petrece toată vara îm-
preună cu copiii lor. Pentru acei părinţi 
există tot felul de alternative, cum ar 
fi taberele școlare. Acest lucru va ajuta 
copiii să petreacă timp cu alte persoane 
de vârsta lor şi de a lega noi prietenii, 
ceea ce în limbaj modern se numește 
„socializare”.

Şi, aşa cum spuneam, pentru că vara e 
lungă, o alternativă de a promova oraşul 
şi județul fiecăruia dintre noi  o reprezintă 
şi vizitarea unor instituții locale, precum 
muzee, clădiri istorice sau biblioteci, 
chiar situri istorice, pentru completarea 
– într-un mod plăcut – a bagajului de 
cunoştinţe.

Vara – visul şi destinația fiecărui copil, 
pe tot parcursul anului școlar. O odihnă 
meritată pentru copii, dar şi un prilej 
de viaţă alternativă, departe de stresul 
cotidian, care afectează din ce în ce mai 
mult tinerele generaţii.

,

40 de ani de activitate pedagogică
 Autoguvernarea pe Ţară a Româ-

nilor din Ungaria, în baza legii Nați-
onalităților CLXXIX din anul 2011, a 
înființat în anul 2017 premiul „40 de 
ani de activitate în slujba învăţămân-
tul românesc din Ungaria”. 

Conform hotărârii 86/2017 (VII.25), 
anul acesta au fost decernate cinci 
premii următorilor dascăli: Szilágyi 
Lászlóné Elena, directorul Şcolii de 
Naţionalitate Română din Judeţul 
Bihor; Bordás Jánosné, învăţătoare; 
Cserhátiné Gurzău Eva , profesor, 
Cserháti Mihai, profesor; Szentlélekiné 
Moldován Eva, profesor, cu toţii dascăli 
ai Liceului, Şcolii Generale şi Căminu-
lui de Elevi Românesc „N. Bălcescu”. 

Luni, 11 iunie, într-un cadru festiv, 
domnul Tiberiu Juhász, preşedintele 
AŢRU, a înmânat premiile dascălilor 
şcolii giulane.

Momentul a fost marcat şi de pre-
staţia artistică a elevului Gheorghe 
Gurzău din clasa a XI-a A.

Festivalul cercurilor Periniţa, organizat vineri, 8 iunie, este rodul strădaniilor pe 
care Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria le face pentru păstrarea şi 
perpetuarea tradițiilor strămoșești, a cântecului şi dansului popular. Aceste valori 
păstrate de la strămoșii noștri sunt comoara cea mai de preţ pe care am moștenit-o 
şi care ne leagă de rădăcini. La ediția din acest an a festivalului au participat peste 
265 de dansatori, cu invitați şi din România.
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„Oferă şi ţi se va da” – acesta 
ar trebui să fie sloganul care să 
ne caracterizeze pe toţi! Fapta 
bună întotdeauna este răsplăti-
tă de Dumnezeu… poate puţin 
mai târziu, dar niciodată uitată.

În urma apelului făcut de 
Crucea Roşie – Filiala Giula, 
doamna Vera Cser, profesor 
de l imba română în cadrul 
Liceului Românesc „N. Bălces-
cu” şi David Netye, directorul 
elevilor, s-au mobilizat şi au 
reuşi să colecteze obiecte de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării, rechizite. Această fru-
moasă acţiunea vine în sprijinul 
copiilor, familiilor cu o situaţie 
financiară grea.

Donaţii le au fost predate 
Crucii Roşii, filiala Giula, care 
ulterior le va distribui persoa-
nelor nevoiașe.

Donaţiile şcolii 
româneşti 
giulane

Nuntă de 
poveste 

Tóth Zoltánné, directorul 
Crucii Roşii a Județului Bichiş 
a declarat – „Ţin să mulţumesc 
pe această cale tuturor elevilor, 
profesorilor şi în special doam-
nei Vera Cser pentru această  
acţiune caritativă, avându-se 
în vedere faptul că există multe 
familii care au nevoie de ajuto-
rul nostru. 

Școala românească a fost sin-
gura unitate de învăţământ care 
s-a angrenat în această acţiune 
caritativă, motiv pentru care 
le sunt foarte recunoscătoare”.

Vera Cser, responsabil cu ac-
tivitățile tineretului şi copiilor, 
a răspuns apelului, declarând 
următoarele: „Suntem solidari 
cu cei aflaţi în nevoie şi pentru 
aceasta an de an participăm la 
această acţiune caritabilă. Reu-
șim să ne mobilizăm şi să colec-

tăm diferite obiecte de strictă 
necesitate cu care să ajutăm. O 
altă acţiune importantă, pro-
movată în școala noastră, este 
şi programul dedicat donării de 
sânge. Prin aceasta încercăm să 

Sâmbătă, 9 mai, la Biserica 
Sfânta Cuvioasă Parascheva 
din Giula, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, dr. Cserháti Zsolt 
şi Erika Garzó, au primit bine-
cuvântarea Bunului Dumnezeu 
prin săvârșirea Sfintei Taine a 
Cununiei.

A fost o zi memorabilă din via-
ţa acestei familii şi a comunității 
din Oraşul Mic Românesc. Cei 
doi tineri s-au căsătorit la starea 
civilă în urmă cu 9 ani, Bunul 

Dumnezeu binecuvântându-i 
cu un băiețel care a participat 
şi el în deplină cunoştinţă de 
cauză la acest mare eveniment 
din viaţa părinților săi. Nași au 
fost dr. Novák Ioan, șeful Secției 
Interne de la spitalul județean 
din Giula şi soţia sa, Maria.

Este un lucru minunat, care 
trebuie să-l remarcăm, pentru 
că fără binecuvântarea lui Dum-
nezeu nu putem reuşi în viaţă.

La ora 15, alaiul de nuntă, 
mirii, naşii, părinții, neamu-
rile şi ceilalți invitați, au sosit 

la Sfânta Biserică din Giula 
Mică, fiind întâmpinați de cei 
doi preoţi împreună slujitori, 
părintele Teodor Marc, consilier 
economic al Sfintei Episcopii 
şi preotul Petru Puşcaş, paro-
hul locului. După terminarea 
slujbei, mirii au fost felicitați 
de cei apropiați, care le-au urat 
viaţă paşnică cu sănătate, multe 
împliniri, intonându-se apoi 
„Mulţi ani trăiască!”

Atât mirele cât şi mireasa au 
strălucit prin ţinută şi tinereţe. 
Nici naşii nu au fost mai prejos 
dar nici nuntaşii. Lume multă, 
oameni frumoşi, care au venit 
să se bucure de acest eveniment 

deosebit. Şi vremea a fost foarte 
frumoasă, aşa încât toate au ieşit 
ca la carte.

După şedinţa foto desfăşurată 
atât în biserică cât şi în faţa bise-
ricii, nuntaşii s-au îndreptat că-
tre Centrul Cultural Românesc, 
unde au servit cina rânduită 
evenimentului. S-a cântat, s-a 
dansat, lumea s-a simţit bine, 
ca la nuntă, adică. Cei care au 
fost prezenţi au mărturisit că 
a fost o nuntă foarte frumoasă, 
care a trezit multora nostalgia 
anilor tinereţii dar şi admiraţia 
pentru o aşa reuşită a lucrului 
bine făcut.

Petru Puşcaş

Serbarea de bun rămas a absolvenților Școlii 
Generale Române din Chitighaz va avea loc 
sâmbătă, 16 iunie, începând cu ora 9, la Casa 
de Cultură „Táncsics Mihály”. 20 de absolvenţi 
vor spune „Adio, şcoală dragă !”, într-un cadru 
festiv, îndrumați pentru ultima dată de doamna 
dirigintă Maria Ambrus şi directoarea Erika 
Borbély.

Absolvenții Școlii Generale Românești „N. 
Bălcescu” din Giula îşi vor lua „La revedere” 
de la şcoală, cadre didactice şi colegi, sâmbătă, 
16 iunie, de la ora 10, în cadrul unui eveniment 
festiv, intitulat „Serbare de rămas bun”. Mani-
festarea va fi organizată la Centrul Cultural 
Românesc. Cei 17 absolvenţi vor fi îndrumați 
de doamna profesoară Ana Juhász György.

Şcoala Generală Românească din Aletea an-
gajează cu data de 1 septembrie 2018, un cadru 
didactic, învățător cu specializare în limba româ-
nă. Depunerea candidaturii se pot 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.

contribuim la salvarea de vieţi.” 
Toate aceste acţiuni pro-

movate şi susţinute de şcoala 
românească ajută la efortul pe 
care conducerea unor instituţii 
abilitate îl fac pentru promova-

rea binelui comun, avându-se 
în vedere faptul că în diferite 
domenii de activitate sunt ne-
cesare acţiuni de întrajutorare 
şi sprijinire a semenilor. 

Corina
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Festivalul de 
dansuri populare 
Periniţa, un 
program dedicat 
păstrării valorilor 
româneşti

Şcoala Generală „N.Bălcescu”

Şcoala Generală „N.Bălcescu”

Şcoala Generală „N.Bălcescu”

Şcoala Generală „N.Bălcescu”

PoceiLiceul „N.Bălcescu”

Chitighaz Eva Muntyán

Festivalul de dansuri popu-
lare Periniţa, organizat vineri, 8 
iunie, este rodul strădaniilor pe 
care Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria le face 
pentru păstrarea şi perpetuarea 
tradiţiilor strămoşeşti, a cânte-
cului şi dansului popular. Se ştie 
că de felul în care vom reuşi să 
actualizăm şi să transmitem mai 
departe tradiţiile comunităţii 
româneşti din Ungaria, depinde 
modul în care vom reuşi să păs-
trăm fiinţa românească integrată 
în contextul european al valorilor 
tradiţionale.

Într-o lume tot mai globa-
lizată, strădaniile conducerii 
românilor din Ungaria vin să 
întărească credinţa că, muncind 
şi gândind în acest fel, vom putea 
fi prezenţi pe mai departe în cul-
tura şi civilizaţia naţionalităţilor 
din Ungaria. Cântecul şi dansul 
popular păstrate de la strămoşii 
noştri sunt comoara cea mai de 
preţ pe care am moştenit-o şi care 
ne leagă de rădăcini. Aceasta ne 
reprezintă în totalitate iar cei 
care am participat la asemenea 
festivaluri ale creaţiei populare 
ne-am putut da seama de frumu-
seţea şi trăinicia acestora. Pentru 
aceasta, Autoguvernarea pe Ţară 
a Românilor din Ungaria a iniţiat 
numeroase concursuri de cânt 
şi dansuri populare, care vin în 
întâmpinarea tinerei generaţii 
făcându-i să conştientizeze apar-
tenenţa de neam şi cultură.

Domnul Tiberiu Juhász, pre-
şedintele Autoguvernării pe Ţară 

a Românilor din Ungaria, este 
unul dintre promotorii acestui 
eveniment, care de-a lungul 
anilor a urmărit cu consecvenţă 
îndeplinirea acestor deziderate 
legate de viitorul comunităţii 
noastre. Eforturile pe care le-a 
depus în această direcţie nu 
au fost zadarnice, fapt dovedit 
prin numeroasele concursuri 
sau manifestări culturale care 
s-au bucurat de sprijinul direct 
al domniei sale. Astfel, ediţia 
a XXVI-a a festivalului a fost 
deschis de cuvântul domnului 
preşedinte, care în alocuţiunea sa 
a amintit importanţa programe-
lor de acest gen. „Astăzi, suntem 
prezenți aici, la a XXVI-a ediţie a 
Festivalului de dansuri populare 
Periniţa, o reuşită deplină pe 
care o dovedesc celelalte ediţii şi 
la care au fost invitate să parti-
cipe echipe de dansuri din toate 
localităţile româneşti însumând 
265 de dansatori. Este un festival 
de un standard înalt, misiunea 
acelor care contribuie la reuşita 
şi buna desfăşurare a acestui 
eveniment cultural nefiind uşoa-
ră. Mulţumim pe această cale 
tuturor dascălilor, coregrafilor, 
oamenilor de bine care s-au im-
plicat în această acţiune precum 
şi instituţiilor româneşti sub a 
cărui oblăduire se desfăşoară 
festivalul” – a menţionat domnul 
preşedinte.

Astfel, au răspuns invitaţiei 
organizatorilor domnul Florin 
Trandafir Vasiloni, consul ge-
neral al României la Giula, dr. 

Maria Gurzău Czeglédi, direc-
torul general al Liceului, Şcolii 
Generale şi Căminului de Elevi 
„N. Bălcescu” din Giula, Ana Ra-
dici Repisky, directorul adjunct 
al Şcolii Generale „N. Bălcescu”, 
Gheorghe Kozma, şef de Oficiu 
al AŢRU, Elvira Ardelean, pri-
marul localităţii Otlaca Pustă, 
Delia Kovács, directorul redacției 
„Cronica”,  Ionel Pavel, directorul 
Casei de Cultură din Săvârşin, 
judeţul Arad, România şi toto-
dată conducătorul Ansamblului 
„Valea Mureşului”, Gheorghe 
Santău, preşedintele Autoguver-
nării de Naţionalitate Română 
din Leucuşhaz, Daniel Negrea, 
preşedintele Autoguvernării de 
Naţionalitate Română din Med-
gyesegyháza, Gheorghe Marc, 
preşedintele Clubului Pensiona-
rilor români din Giula, profesori, 
reprezentanţi mass-media.

În debutul programului au 
evoluat în faţa celor prezenţi 
Echipa de Dansuri Populare a 
Şcolii Româneşti „N. Bălcescu”, 
copi i  in imoși şi  ambiț ioși , 
dornici de afirmare. L-au avut  
ca instructor pe Ioan Andrei 
Nedro, unul dintre profesorii 
de dans care se bucură de 
aprecierea comunității. Aceşti 
tineri, 110 la număr, s-au pregătit 
cu temeinicie reuşind să facă din 
dansurile străbune un moment 
de virtuozitate şi bucurie pentru 
publicul prezent.

(Continuare în pag. 8)
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Revărsarea Duhului 
Sfânt
Faptele cap. 2.

Cuvântul vieţii
 „Acum, dar nu este nici o osândire 

pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care 
nu trăiesc după îndemnurile firii 
pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului.”

Romani 8:1

„În ziua Cincizecimii erau 
toţi împreună în acelaşi loc. 
Deodată a venit din cer un su-
net ca vâjâitul unui vânt puter-
nic şi a umplut toată casa unde 
şedeau ei. Nişte limbi ca de foc 
au fost văzute împărţindu-se 
printre ei şi s-au aşezat câte 
una pe fiecare din ei. Şi toţi 
s-au umplut de Duh Sfânt şi 
au început să vorbească în alte 
limbi, după cum le da Duhul să 
vorbească.” Vers 1–4. 

Minunea Rusaliilor a avut 
mare impact asupra ascultă-
torilor şi participanţilor din 
Ierusalim, dar şi mare ecou 
în întregul popor. Mulţi au 
acceptat îndemnul Duhului, 
s-au convins de adevărul vă-
zut şi auzit şi au adus decizia 
pocăinţei.

Duhul Sfânt şi azi ne în-
deamnă la întoarcere din calea 
rea a păcatului, la shimbarea 
radicală a felului de vieţuire 
înstrăinat de Dumnezeu, la 
acceptarea mântuirii oferită 
în dar.

Cei ce au acceptat îndemnul 
Duhului, au acţionat imediat. 
N-au zăbovit, n-au amânat, 
n-au pregetat. „Pocăiţi-vă le-a 
zis Petru şi fiecare din voi să 
fie botezat în Numele lui Isus 
Cristos, spre iertarea păcatelor 
voastre, apoi veţi primi darul 
Sfântului Duh… Cei ce au 
primit propovăduirea lui, au 
fost botezaţi şi în ziua aceea, 
la numărul ucenicilor s-au 
adăugat aproape trei mii de 
suflete.” Vers 38,41.

Amânarea pocăinţei e foarte 
periculoasă, pentru că noi nu 
dispunem asupra timpului. 
Ziua de mâine nu-i a noastră. 
Nu ştim ce va aduce viitorul, 
cum se vor schimba circum-
stanţele vieţii, şi oare va mai fi, 
sau nu, ocazie prielnică pentru 
întoarcere.

Apostolul ne îndeamnă:„…
Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, 
nu vă împietriţi inimile…” 
Evrei 3:15.

Ca rezultat al acceptării 
îndemnului Duhului Sfânt, 
în ziua Rusaliilor a luat fiinţă 
Biserica Nou-Testamentală. 
Aceasta este formată din oa-
meni care şi-au mărturisit 
păcatele, s-au întors la Dum-
nezeu, acceptând jertfa lui 
Cristos de la Calvar, au primit 

ispăşirea în sângele Lui şi ier-
tarea păcatelor. L-au primit pe 
Domnul Isus Cristos ca Mân-
tuitor al sufletului, au încheat 
cu El un legământ, prin botez, 
şi au luat un devotament per-
sonal de a-I servi Lui.

Biserica este trupul lui Cris-
tos, alcătuită din credincioşi 
nou-născuţi şi mântuiţi. Nu 
e formaţiune organizată pe 
reguli sau principii omeneşti, 
nu-i delimitată în timp sau 
spaţiu, nu-i fizică ci spirituală, 
nu-i condusă de lideri religioşi, 
ci e supravegheată de Duhul 
Sfânt. Din această biserică, am 
dorit, şi doresc şi azi fierbinte, 
să fac parte şi să mă număr 
în rândul celor mântuiţi. Nu 
doreşti şi tu, iubite prietene, 
acest mare har? Poţi să ai parte 
de el, fără merite şi fără plată. 
E suficientă o predare deplină 
lui Dumnezeu, în deplină cre-
dinţă şi pocăinţă.

Cu ziua Rusaliilor începe o 
nouă eră în istoria omenirii. 
Trăim timpul harului, zilele 
din urmă.

Apostolul Pavel spune: „Căci 
harul lui Dumnezeu, care 
aduce mântuire pentru toţi 
oamenii, a fost arătat şi ne în-
vaţă s-o rupem cu păgânătatea 
şi cu poftele lumeşti şi să trăim 
în veacul de acum cu cumpă-
tare, dreptate şi evlavie.” Tit 
2:11–12.

Suntem îndemnaţi să ne for-
mulăm, în mod conştient felul 
de vieţuire. Să nu trăim de azi 
pe mâine, la voia întâmplării, 
ci să trăim cu cumpătare. Să 
fim conştienţi de starea noas-
tră trecătoare, să ne plănuim 
viitorul şi să răscumpărăm 
timpul. Să trăim în dreptatea 
lui Dumnezeu. Domnul Isus 
spunea, în rugăciunea mijloci-
toare, adresată Tatălui ceresc: 
„Sfinţeşte-i în adevărul Tău: 
Cuvântul Tău este adevărul.” 
Ioan 17:17.

Să trăim în evlavie. Aceasta 
e un fel de trai după voia lui 
Dumnezeu, reverenţă şi cinste 
faţă de El, un comportament 
virtuos, caracterizat prin fapte 
bune.

În ziua Rusaliilor, apostolii 
îndemnau ascultătorii, zicând: 
„…Mântuiţi-vă din mijlocul 
acestui neam ticălos.” Vers 40.

Acesta este îndemnul Du-

hului Sfânt şi azi. Omenirea e 
chemată, mereu şi în continuu, 
la mântuire. Mântuitorul Şi-a 
început misiunea cu chemarea 
oamenilor la Sine. El zicea: 
„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi 
şi împovăraţi şi Eu vă voi da 
odihnă.” Matei 11:28.

Din slava cerească, în cartea 
Apocalipsa, El declară: „Iată, 
Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude 
cineva glasul Meu şi deschide 
uşa, voi intra la el, voi cina cu el 
şi el cu Mine.” Apocalipsa 3:20.

Domnul şi azi stă afară şi 
bate la uşa inimilor închise, 
dorind acceptare voluntară.

La Rusalii ne amintim de co-
borârea Duhului Sfânt în lume. 
El a fost prezent în univers încă 
inainte de întemeierea lumii. 
Pe prima pagină a Bibliei citim 
că: „Pământul era pustiu şi gol, 
peste faţa adâncului de ape era 
întuneric şi Duhul lui Dum-
nezeu se mişca pe deasupra 
apelor.” Geneza 1:2.

Duhul Sfânt a fost dat oa-
menilor lui Dumnezeu şi prin 
El, ei au făcut lucruri mari, au 
proorocit, au condus poporul 
cu înţelepciune şi au făcut 
multe minuni. Dar, în vechime 
Duhul Sfânt a fost dat servilor 
lui Dumnezeu, în mod excepţi-
onal, cu scopuri precise şi bine 
determinate, pentru un timp 
hotărât, pentru unele profeţii. 
Alţii au primit călăuza Duhu-
lui pentru întreaga viaţă.

Cunoştinţa despre Dumne-
zeul viu şi adevărat a fost dată 
prin Duhul Sfânt, dar această 
revelaţie a primit-o numai 
poporul Israel. Dumnezeu însă 
voieşte să mântuiască toate 
neamuri le pământului.  În 
acest scop S-a adresat fiecărui 
om, prin Duhul Sfânt.

La Rusalii, Duhul Sfânt S-a 
revărsat, cu mare abundenţă, 
peste întreaga omenire. Lumea 
a fost inundată de Duhul Sfânt 
şi a fost auzită şi văzută de toţi, 
coborârea Lui. Oamenii din Ie-
rusalim au auzit vuietul mare, 
care se compara cu un uragan 
puternic şi au văzut limbile de 
foc, aşezându-se peste uce-
nici. Au auzit, în continuare, 
fiecare în limba lui, mărturia 
apostolilor despre Isus Cristos 

şi explicaţia minunii Rusalii-
lor. Ucenicii mărturiseau, cu 
putere, despre Isus Cristos, 
pe care Dumnezeu L-a trimis 
ca Mântuitor. Duhul Sfânt, 
prin mărturisire apostolilor, a 
scos la suprafaţă marele păcat 
al poporului, care L-a respins 
pe Fiul lui Dumnezeu şi L-a 
dat să fie răstignit. Prin cu-
vântarea apostolului Petru, în 
ziua Rusaliilor, Duhul Sfânt a 
descoperit, pe deplin, planul 
de mântuire al lui Dumnezeu. 
A făcut de cunoscut fiinţa şi 
lucrarea lui Isus din Nazaret, 
pe care Dumnezeu L-a trimis 
în lume şi L-a făcut Domn şi 
Mântuitor al omenirii. „Să ştie 
bine dar toată casa lui Israel, că 
Dumnezeu L-a făcut Domnu 
şi Cristos pe acest Isus pe care 
L-aţi răstignit voi.” Vers 36.

Duhul Sfânt, şi azi, face 
aceeaşi lucrare. Îl descoperă 
şi-L prezintă pe Isus Cristos 
înaintea oamenilor. El confir-
mă învăţătura Domnului Isus. 
Mântuitorul spunea: „Când va 
veni Mângâietorul, Duhul ade-
vărului, are să vă călăuzească 
în tot adevărul, căci El nu va 
vorbi de la El, ci va vorbi tot 
ce va fi auzit şi vă va descoperi 
lucrurile viitoare.” Ioan 16:13.

Duhul Sfânt Îl preamăreşte 
pe Isus Cristos. „El Mă va pro-
slăvi, pentru că va lua din ce 
este al Meu şi vă va descoperi.” 
Ioan 16:14.

Duhul Sfânt nu aduce o reve-
laţie nouă, străină de învăţătu-
ra Domnului Isus ci întăreşte 
cuvintele Lui.

Duhul Sfânt demască pă-
catul. „Şi când va veni El, va 
dovedi lumea vinovată în ce 
priveşte păcatul, neprihănirea 
şi judecata.” Ioan 16:8.

În ziua Rusalii lor, ascul-
tătorii din Ierusalim, au fost 
convinşi, prin Duhul Sfânt, 
de păcătoşenia lor şi au rămas 
străpunşi în inimă. „După ce 
au auzit aceste cuvinte, ei au 
rămas străpunşi în inimă şi 
i-au zis lui Petru şi celorlalţi 
apostoli: Fraţilor, ce să facem?” 
Vers 37.

Duhul Sfânt dă convingere 
şi deschide inima pentru ac-
ceptarea lui Cristos. Prin în-

demnul Duhului, ascultătorii 
au luat decizie şi Duhul Sfânt 
i-a învăţat ce să facă. Soluţia 
este acceptarea lui Cristos şi a 
jertfei Sale în urma pocăinţei 
şi a botezului Nou-Testamen-
tal. Această întoarcere rezultă 
iertarea păcatelor, legământ 
de pace cu Dumnezeu şi darul 
Duhului Sfânt. Aceasta e calea 
mântuirii şi e oferită oricărui 
om, fără nici o deosebire.

Un dar însă nu poate fi pro-
prietatea tuturor, doar acelor 
care-l primesc.

În ziua Rusaliilor, darul Du-
hului Sfânt a fost oferit tuturor 
oamenilor, potrivit promisiu-
nilor Domnului din vechime, 
astfel peste orice neam, peste 
oameni de orice limbă, atât 
peste robi sau slobozi, tineri 
sau bătrâni.

Oamenii sunt chemaţi să 
iasă din mijlocul unui neam 
ticălos. Dumnezeu a consta-
tat că neamul omenesc, în 
urma păcătuirii, s-a stricat. 
„Pământul era stricat înaintea 
lui Dumnezeu, pâmântul era 
plin de silnicie.” Geneza 6:11. 
Cu trecerea timpului, neamul 
omenesc s-a stricat, din ce în 
ce mai mult, ajungând culmea 
în zilele noastre. Este foarte 
actual îndemnul Duhului, 
să ieşim din mijlocul unui 
neam ticălos. Ce înseamnă a 
ieşi din lume, în timp ce noi 
trăim într-o lume a realităţii? 
Înseamnă a trăi în lume, dar 
nu ca lumea!

Suntem chemaţi să trăim 
potrivit voinţei lui Dumnezeu 
şi să nu urmăm faptele rele ale 
acestei lumi.

Stricăciunea omenirii poa-
te fi experimentată în toate 
domeniile vieţii. Omul, înde-
părtându-se de Dumnezeu şi-a 
pierdut simţul bun al cinstei, 
al dragostei, moralităţii, drep-
tăţii, şi toate valorile nobile. 
Ele au fost înlocuite cu multe 
vicii. Neamul ticălos e sortit 
pierzării. Dacă nu vrem să pie-
rim, odată cu lumea, trebuie 
să ne separăm de stricăciunea 
ei şi să trăim după voia lui 
Dumnezeu.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Conferinţa 
educaţională, 
„Pe drumuri 
noi”

 Școala Generală Română 
„Lucian Magdu” din Bătania a or-
ganizat joi, 31 mai, a doua ediţie 
a conferinţei educationale – „Pe 
drumuri noi”, program ce a avut 
ca temă descoperirea talentelor. 

Evenimentul a fost organizat 
în parteneriat cu Oficiul Educa-
ţional, Centrul Pedagogic pentru 
Naţionalităţi de la Budapesta şi 
sprijinită de Fondul de Subvenţii al 
Ministerului Resurselor Umane. 

Programul zilei a fost deschis 
de directorul instituției gazdă, 
doamna Iulia Olteanu, care a 
salutat invitații şi de doamna 
Ibolya Miklósné Sutya, director 
adjunct, moderatorul conferinței.

Au susţinut prelegeri: Lucian 
Olteanu, psiholog-profesor la 
Şcoala Generală „Lucian Mag-
du” din Bătania, prezentând 
„Drumuri noi în managementul 
talentelor”; Anca Stan, profesor 
de limba română, a vorbit des-
pre „Identificarea şi dezvoltarea 
talentelor”; Corina Sebestyén 
Olaru, profesor, membră a Sec-
ţiei de sarcini educaţionale a Au-
toguvernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria, a prezentat „Rolul 
concursurilor de naţionalitate în 
promovarea talentelor”.

Şi pentru că acest program s-a 
axat pe descoperirea tinerelor 
talente, elevii şcolii gazdă au 
pregătit un moment artistic de-
osebit care a cuprins: dans, cânt, 
teatru şi arte plastice (expoziţie 
de desene). Eleva Megyeri Regina, 
din clasa a III-a, a interpretat me-
lodia „Cântă şi dansează”. Elevul 
Ristin Roland, din clasa a VII-a, 
a susţinut un concert la pianină, 
nu înainte de a reda solo melo-
dia formaţiei Holograf, „Vreau o 
minune”. Melodia „Poarta către 
vis” a fost interpretată de eleva 
Misik Réka din clasa a VI-a. 
Corul şcolii, ca de fiecare dată, 
s-a prezentat la un nivel înalt, 
interpretând un buchet din cele 
mai îndrăgite melodii româneşti. 
Programul micilor talente a fost 
coordonat de doamna profesor 
Andrea Szenes.

Conferinţa s-a bucurat de pre-
zenţa a numeroase cadre didacti-
ce din instituţiile de învăţământ 
bilingv românesc din Ungaria 
aflate sub administraţia AŢRU, 
dar şi a invitaților din Româ-
nia, reprezentanţi ai Colegiului 
Naţional Preparandia „Dimitrie 
Ţichindeal” din Arad: Sorin Hai-
duc, director, Damian Cornelia, 
Popa Ana-Maria, Bartis Aphro-
dita, Lazăr Flavius, Szabó Móni-
ka. Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională din 
Arad a fost reprezentat la acest 
program de Amalia Man, Dani-
ela Vitoreanu şi Marcela Moisa.

Au răspuns invitaţiei orga-
nizatorilor şi reprezentanţii di-
plomaţiei române în Ungaria, în 
persoana domnului Marius La-
zurca, ambasadorul României la 
Budapesta, Daniel Banu, consul 
general al României la Seghedin 
şi Florin Trandafir Vasiloni, 
consul general al României la 
Giula. Traian Cresta, reprezen-
tantul comunității românești 
din Ungaria în Parlamentul de 

la Budapesta, unul dintre liderii 
comunității, a onorat cu prezența 
evenimentul. A fost prezent şi 
noul preot al comunității orto-
doxe române din Bătania, Marius 
Vidican, precum şi dr. Florea 
Olteanu, profesor universitar la 
Institutul Pedagogic „Gál Ferenc” 
din Szarvas, Vera Cser, profesor, 
membră a Secție de sarcini edu-
caționale a AȚRU şi PhD Stella  
Nicula Machhour, profesor la 
liceul „N. Bălcescu”.

Conferinţa a continuat pe sec-
țiuni. Olteanu-Sturza Adelina, 
educatoare, a exemplificat „iden-
tificarea, dezvoltarea şi valori-
ficarea preşcolarilor talentaţi”, 
iar tânăra profesoară de desen 
Iuliana Machhour a prezentat 
activităţile interdisciplinare în 
acest domeniu de activitate, fi-
ind completată de profesoara de 
muzică, Andrea Szenes, care a 
adus noutăți în domeniu predării 
muzicii.                                  Corina

Psiholog-profesor Lucian Olteanu

Profesor Anca Stan

Profesor Corina Sebestyén

Profesor Andrea SzenesProfesor educator Adelina Sturza Olteanu
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În prima decadă a lunii mai, 
doamna dr. Maria Gurzău 
Czeglédi, directorul Liceului, 
Şcolii Generale şi Căminului de 
Elevi „N. Bălcescu”, a primit o 
delegație din Alba Iulia, Româ-
nia, profesorul Daniel Breaz, 
Ph. D, rectorul Universităţii 
„1 Decembrie 1918” şi sena-
tor PSD de Alba şi prof. univ. 
dr. Levente Dimén din cadrul 
Departamentului de Ştiinţe 
Exacte şi Inginerie. La aceas-
tă întrevedere a fost prezent 
și Florin Trandafir Vasiloni, 
consul general al României la 
Giula.

Dr. Maria Gurzău Czeglédi 
a prezentat delegației comu-
nitatea română din Ungaria, 
cele mai importante instituţii 
ale acesteia şi structura lor de 
funcţionare, sistemul educaţi-
onal bilingv precum şi unitatea 
de învăţământ românesc din 
Giula. Cei doi reprezentanţi 
ai universităţii s-au întâlnit cu 
liceenii, aducându-le la cunoş-
tinţă programele de studii ale 
universităţii din Alba Iulia.

În cadrul acestei universităţi 
sunt puse la dispoziţia tinerilor 
etnici din diaspora studii uni-
versitare de licenţă la următoa-
rele specializări: Facultatea de 
Istorie şi Filologie (specializări: 
Limba şi Literatura Română – 
Limba şi Literatura Engleză, 
Traducere şi interpretare); 
Facultatea de Ştiinţe Econo-
mice (Economia comerţului, 
turismului şi serviciilor, Ad-
ministrarea afacerilor, Finanţe 
şi Bănci, Contabilitate şi Infor-
matică de gestiune, Marketing); 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi 
Inginereşti (Informatică, Mă-
surători terestre şi cadastru, 
Electronică aplicată, Ingine-
ria mediului); Facultatea de 
drept şi Ştiinţe Sociale (Drept, 
Sociologie, Asistenţă socială, 
Administrare publică, Peda-
gogia învăţământului primar 
şi preşcolar, educaţie fizică 
şi sportivă, Kinetoterapie şi 
motricitate specială, Terapie 
ocupaţională); Facultatea de 
Teologie Ortodoxă (Teologie 
ortodoxă pastorală).

Pentru studii postuniversita-
re de masterat tinerii vor putea 
aplica în următoarele domenii:  
Istorie şi Filologie (specializări: 
Identităţi regionale în Europa 
Central-răsăriteană; Cerceta-
rea, conservarea şi valorificarea 
patrimoniului istoric; Litera-
tură şi cultură românească 
în context european; Limbă, 

Universitatea 
„1 Decembrie 
1918” din Alba 
Iulia, prezentată 
la Giula

literatură şi cultură engleză în 
context european); Ştiinţe Eco-
nomice (Auditul şi controlul 
agenţilor economici, Sistemul 
informaţional contabil în asis-
tarea deciziilor manageriale, 
Administrarea dezvoltării regi-
onale durabile, Administrarea 
afacerilor în comerţ, turism şi 
servicii, Bănci, asigurări şi pieţe 
financiare, Fiscalitate şi mana-
gement financiar, Marketing şi 
promovarea vânzărilor); Ştiinţe 
Exacte şi Inginerie (Sisteme 
internaţionale cadastrale şi 
management imobiliar, Pro-
gramare avansată şi baze de 
date, Evaluarea, monitorizarea 
şi auditul mediului, Sisteme 
electronice inteligente avansa-
te); Drept şi Ştiinţe Sociale (In-
stituţii de drept privat, Ştiinţe 
penale şi criminalistică, Asis-
tenţă managerială în sectoarele 
public şi privat, management 
educaţional, Psihopedagogia 
educaţiei timpurii şi a şcolari-
tăţii mici, Proiectarea şi mana-
gementul serviciilor sociale şi 
de sănătate, Dezvoltarea şi ma-
nagementul resurselor umane); 
Teologie Ortodoxă (Teologie 
comparată, Mediere intercul-
turală și interreligioasă).

Studii în cadrul Şcolii Doc-
torale, în domeniile: Filologie, 
Istorie, Teologie, Contabilitate 
(6 granturi doctorale din care 
4 cu bursă).

Sesiunea de admitere a cetă-
țenilor români din diaspora se 
desfășoară în perioada iulie–
august 2018.

Înscrierile pentru studiile de 
licență se fac în perioada 9–14 
iulie pentru specializările la 
care nu sunt necesare probe 
de aptitudini eliminatorii. În-
scrierea candidaților se face 
personal, la Centrul de Relații 
Internaționale a Universității 
„1 Decembrie 1981” din Alba 
Iulia (parter); prin e-mail sau 
poștă.

Comunicarea rezultatelor la 
examenul de admitere se face 
pe site-ul instituției la pagina 
www.uab.ro, în data de 15 iulie.

Înmatricularea candidaților 
declarați admiși se face în pe-
rioada 16–31 iulie.

La specializările următoare 
sunt necesare probe de apti-
tudini eliminatorii: Pedagogia 
învățământului primar și pre-
școlar; Educație fizică și sporti-
vă; Kinetoterapie și motricitate 
specială; Teologie ortodoxă 
pastorală. La aceste speciali-
zări și la studiile de masterat 

înscrierile se fac în perioada 
10–23 iulie, iar la doctorat în 
perioada 3–7 septembrie.

Publicarea listelor candidați-
lor admiși și care au confirmat 
locul, se va face pe site-ul insti-
tuției www.uab.ro

Pentru mai multe informații: 
Centrul de Relații Internațio-
nale, str. Gabriel Bethlen, nr. 
5, Palat Apor, Alba Iulia, jud. 
Alba, cod poștal 510009, tel. 
0040 258 80 60 42.

Descrierea Universității
Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, institu-
ţie de învăţământ superior şi 
cercetare cu caracter public, 
de stat, şi-a deschis porţile în 
anul universitar 1991, prin ho-
tărârea Guvernului României 
nr. 474/1991, dezvoltându-se 
treptat, asigurând un echilibru 
între cele trei componente de 
bază: studenţi, personal didac-
tic şi spaţii de învăţământ cu 
dotare tehnico-materială.

Facultatea de Ştiinţe Uma-
niste şi Colegiul Tehnic Eco-
nomic au fost primele specia-
lizări ale universităţii urmând 
ca în perioada 1991–1994 să 
se dezvolte cu specializări în 
domeniul istoriei, filologiei şi 
teologiei.

Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia şi-a defi-
nit misiunea ca instituţie de 
învăţământ superior şi cerce-

tare printr-o multitudine de 
domenii şi specializări între 
care amintim: Facultatea de Is-
torie şi Filologie, Facultatea de 
Ştiinţe Economice; Facultatea 
de Teologie Ortodoxă, cu spe-
cializarea Teologie Pastorală şi 
Asistenţă Socială, Sociologie, 
Muzeologie din cadrul Cole-
giul Universitar de Institutori 
din Blaj. 

Din anul 1998 se organizea-
ză studii postuniversitare în 
domeniul istorie şi arheolo-
gie, urmând ca Universitatea 
să dobândească calitatea de 
instituţie organizatoare de 
doctorat. Procesul de adap-
tare al structurilor universi-
tare continuă şi în perioada 
2000–2004, astfel, în anul 
universitar 2003–2004 se înfi-
ințează Facultatea de Drept şi 
Ştiinţe Sociale. Tot în perioada 
respectivă este deschisă linia 
de studii doctorale în domeniul 
Istoriei. În 2003 Universitatea 
dobândeşte calitatea de insti-
tuţie organizatoare de docto-
rate în domeniul Filologiei. În 
perioada 2004–2008 se pune 
accentul pe aspectele privind 
managementul strategic şi ma-
nagementul calităţii. Sunt con-
stituite noi consilii şi comisii, 
se înfiinţează Departamentul 
pentru Managementul Calităţii 
iar Departamentul de Relaţii 
Internaţionale îşi extinde acti-

vitatea în domeniul integrării 
europene. Se înfiinţează noi 
spaţii pentru învăţământ, cer-
cetare, administrare şi servicii, 
iar laboratoarele sunt dotate şi 
reînnoite cu tehnică modernă. 
În anul 2009, Universitatea a 
fost certificată ISO 9001:2008, 
de TÜV Rheinland România 
(acreditare, recunoaştere inter-
naţională) şi primeşte califica-
tivul „Grad de încredere ridi-
cat” în urma evaluării ARACIS 
(Agenţia Română de  Asigurare 
a Calităţii în Învăţământul Su-
perior). Tot atunci au fost des-
chise linii de studii doctorale în 
domeniul Contabilitate şi Teo-
logie. În 2014 Universitatea este 
recertificată ISO 2009:2008 de 
către Societatea Română de 
Asigurare a Calităţii (SRAC) 
pentru învăţământ superior şi 
cercetare ştiinţifică.

Domnul profesor universi-
tar dr. Daniel Breaz, rectorul 
Universităţii, ne-a declarat că 
la Universitatea din Alba Iulia 
comunitatea academică are în 
centrul atenției calitatea educa-
ției şi pregătirea profesională a 
studentului.

Universitatea „1 Decembrie” 
din Alba Iulia aşteaptă etnicii 
români din Ungaria să aplice 
pentru una din specializările 
propuse mai sus.

                                 Corina
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Tunelul Timpului 
de la Castelul 
Bran, deschis 
pentru prima dată 
pentru turişti 

În 2017, cifra de afaceri înregistrată de Castelul Bran a fost de aproximativ şase milioane 
de euro.

Pe 25 iunie vor fi prezentate toate detaliile legate de deschiderea Tunelului Timpului, în 
cadrul unei întâlniri la care sunt aşteptaţi arhiducele Dominic de Habsburg, constructorii 
care s-au ocupat de restaurarea tunelului şi arhitecţii.

  Începând cu 1 iulie, Tunelul Timpului de la Castelul Bran, care nu a fost niciodată deschis 
publicului, va putea fi vizitat de turişti. Vizitatorii vor putea urmări istoria castelului, într-un 
show unic în spaţiul muzeal european.  Tunelul Timpului a fost construit în anul 1930, la 
ordinul reginei Maria, pentru a facilita accesul în Castelul Bran.

„După cinci ani de căutări şi încercări şi după un an de uriaşe eforturi umane şi financiare, 
Tunelul Timpului, la Castelul Bran, a devenit realitate. În el am zidit inteligenţă, viziune, pa-
siune, tehnologie, inovaţie şi forţă brută pentru a-l transforma într-un spectacol multimedia 
unic în peisajul muzeal european. Va fi un show unic. Pornirea va fi din curtea interioară”, 
a declarat Bogdana Balmuş, PR manager al Castelului Bran.

Tunelul este prevăzut cu un lift care face legătura între castel şi parc pe o distanţă de 
aproximativ 40 de metri. Vizitatorii vor putea urma, astfel, drumul pe care îl parcurgea 
familia regală atunci când dorea să ajungă, pe scurtătură, în castel. Reconstruirea cabinei 
de lift, restaurarea puţului şi a tunelului au costat aproape un milion de euro.

Preţul biletului de intrare va fi diferit faţă de cel pentru Castelul Bran, care costă 40 de 
lei. Valoarea nu a fost stabilită, deocamdată. „Din curtea interioară se urcă într-un lift, 
se coboară cu liftul, apoi se merge pe o galerie orizontală care se termină într-un dom cu 
magazine”, a mai declarat Bogdana Balmuş.
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Festivalul de dansuri populare „Periniţa”

Bătania

Aletea

Doina Bihorului

Doina Bihorului

Cenadul Unguresc

Bedeu

Săcal

Leucuşhaz

(urmare din pag. 3)
Împărţiţi în trei grupe, tinerii au prezentat următoarele dansuri: sârba, hora mare, 

lugojana, dans din Chitighaz şi dansuri din Micherechi. Elevele Şcolii Generale 
„Lorántffy Zsuzsanna” din Pocei au avut plăcerea să ofere un dans etno românesc, 
instructor fiindu-le doamna Gherman Izabella Anita. Şcoala românească „Lucian 
Magdu”, din Bătania, prezentă la numeroase concursuri şi festivaluri de dansuri po-
pulare, a încântat spectatorii prin frumusețea şi modul de interpretare al momentelor 
pregătite, cântece şi dansuri populare, sub directa coordonare a profesorilor: Szenes 
Andrea şi Márta Zsuzsanna. Dansurile populare româneşti interpretate de copiii de 
la Şcoala Generală din Săcal, sunt rodul strădaniilor pe care conducerea şcolii dar şi 
profesorii le-au făcut pentru înfiinţarea echipei de dansuri care mai apoi, instruiţi 
cu multă măiestrie de instructorul Gheorghe Gros şi învățătoarea Eva Boncza Túriné 
au dus tehnica interpretării dansului popular românesc pe înalte trepte. Cu această 
ocazie au prezentat dansuri bănăţene. Şcoala Generală din Cenadul Unguresc ne-a 

fost prezentă şi la această ediţie, elevii îndrumați de domnul instructor Gheorghe Gros 
şi profesoara Eva Ruzsa Molnár au dansat în stilul tradiţional românesc, prezentând 
dansuri din Făgăraş şi sârba. O altă echipă din Bihorul Unguresc formată din elevii 
Şcolii Generale din Bedeu, au prezentat pe scena Centrului Cultural Românesc jocul 
popular sârba. Instructor: Gheorghe Gros. Aletea este o adevărată vatră folclorică a 
românilor din Ungaria, care s-a făcut cunoscută datorită unor echipe de dansatori 
laureate la diferite festivaluri naţionale şi internaţionale. Această faimă pe care au 
dobândit-o dansatorii români din Aletea se datorează grijii şi felului în care s-a asigu-
rat continuitatea în această direcţie. Tinerii dansatori ai Şcolii Generale Româneşti 
din Aletea sunt beneficiarii faimei echipei de dansuri a seniorilor. Cu această ocazie 
ei au prezenta dansuri româneşti. Instructor: Patyi Zoltán. Şcoala Românească din 
Chitighaz a prezentat dansuri locale păstrate de la strămoşii lor, sub coordonarea 
instructorilor Csapó Magdolna şi Simon Zoltán. Echipa de dansuri a Şcolii Generale 
din Leucuşhaz, în coordonarea domnului Gheorghe Gros, a prezentat cu această oca-
zie dansuri câmpeneşti. Ansamblul de dansuri populare „Doina Bihorului”, format 
din tineri inimoși şi adepţi a tot ceea ce înseamnă joc, port şi cântec românesc, a 
fost alături de organizatori şi cu această ocazie, prezentând dansuri româneşti de pe 
aceste meleaguri dar şi din ţara mamă. Instructor: Gheorghe Gros. Echipa de Dansuri 
Populare a Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU, compusă din tinerii 
Liceului şi Şcolii Generale Româneşti „N. Bălcescu”, a fost prezentă la acest moment 
cultural exprimându-şi măiestria în ale dansului. Pentru început am urmărit un joc 
aletean urmat de dansuri micherechene. Instructor: Ioan Andrei Nedró.

Conform tradiţiei, ediţia 2018 a Festivalului de dansuri populare Periniţa s-a 
încheiat cu un minunat program artistic susţinut de invitaţii de onoare, membrii 
Ansamblului „Valea Mureşului” din Săvârşin, judeţul Arad, prezentând dansuri şi 
cântece populare din zona de provenienţă. Ansamblul Valea Mureşului este laure-
at al mai multor festivaluri şi concursuri naţionale având ca instructor artistic pe 
domnul Victor Jigherean, cel care, în taberele organizate la Tomeşti, învaţă copiii 
noştri dansurile populare românești.

Programul de la Centrul Cultural s-a încheiat cu o masă comună după care, cu 
toţii, au luat cu asalt bazinele din cadrul Băilor Cetăţii, o răsplată binemeritată 
oferită de către organizatori.

Evenimentul a fost susţinut de Fondul de Subvenţii al Ministerului Resurselor 
Umane de la Budapesta                                                                                                                 Petru Puşcaş/Corina


