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Editorial

S-a stins un 
tezaur folcloric!

P atrimoniul cultural imaterial 
românesc suferă o grea pier-
dere, prin trecerea în neființă 
a unui dintre cei mai iubiți și 

apreciați artiști ai României, taragotis-
tul Dumitru Fărcaș. Un veritabil „tezaur 
folcloric”, acesta a trecut în lumea celor 
drepți lăsând în urmă a bogată carieră și 
perle valoroase ale cântecului popular 
românesc. Dumitru Fărcaş a murit în-
tr-un spital din Cluj, unde era internat 
în urma unui infarct. Decesul lui Du-
mitru Fărcaş este „o pierdere imensă” 
pentru folclorul românesc, acesta fiind 
cel care a înobilat taragotul cu care a 
slujit neamul românesc.

În luna mai, Fărcaş a împlinit vârsta 
de 80 de ani, ocazie cu care preşedin-
tele Klaus Iohannis i-a oferit Ordinul 
Naţional „Serviciu Credincios” în grad 
de cavaler. 

Dumitru Fărcaş a fost un bun creş-
tin, un bun ardelean, un bun român. 
Împreună un grup de folclorişti din care 
făcea parte şi Dumitru Fărcaş, pregătea 
un program dedicat Centenarului, care 
să includă spectacole atât în ţară, cât şi 
în străinătate.

Cântăreţ la taragot, Dumitru Fărcaş 
s-a născut pe 12 mai 1938 în satul Groşii 
Băii Mari, din judeţul Maramureş. S-a 
înscris la liceul de muzică în 1956, iar 
din 1962 până în 1967 a urmat cursurile 
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca, în cadrul Facultăţii 
de Interpretare, la clasa de oboi. După 
absolvirea academiei clujene, a învăţat 
autodidact taragotul, împrumutând 
unele tehnici din cele specifice oboiului. 
Dumitru Fărcaş şi-a început cariera 
profesională în 1960, când s-a angajat 
ca instrumentist al Ansamblului „Ma-
ramureşul” din Baia Mare. În 1962, 
a preluat Ansamblul „Mărţişorul” al 
Casei de Cultură a Studenţilor din 
Cluj-Napoca, împreună cu care a ob-
ţinut numeroase premii naţionale şi 
internaţionale.

A fost distins cu numeroase premii 
internaţionale, printre care Premiul I 
şi titlul de laureat al concursului din 
cadrul Festivalului Mondial al Tinere-
tului şi Studenţilor de la Helsinki (1962); 
Discul de aur decernat de Academia 
„Charles Cros” din Paris (1972); laure-
at al Premiului Ethnos (1991); laureat 
al Festivalului „Smithsonian Folklive 
Festival” de la Washington (1999); 
Premiul I la Festivalul Internaţional de 
la Bruxelles (1999); Premiul Inter-Lyra 
în cadrul Olimpiadei de Muzică şi Dans 
„Cele cinci Lyre” de la Budapesta (2000).

A fost preşedinte de onoare al Con-
gresului Internaţional al Taragotiştilor.

Pierderea acestei personalități im-
portante lasă în urmă un imens gol. 
Rămas bun, maestre, mulțumim pentru 
tot ce ați făcut pentru noi!

Colectivul redacţional

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria 

solicită autoguvernărilor de naţionalitate şi instituţiilor civile din rândul comunităţii
româneşti din Ungaria să facă propuneri cu privire la conferirea distincţiei

„Pentru Români i  d in Ungar ia”
şi 

„Pentru Învăţământul  Românesc d in Ungar ia”
distincţii fondate de AŢRU.

Propunerile trebuie să conţină datele şi activitatea persoanei respective sau a comunităţii 
recomandate.

Propunerile pot fi înaintate pe adresa: Oficiul AŢRU, cod poştal 5700 Gyula, 
str. Eminescu nr. 1, până la data de 15 septembrie 2018.

E vară, e august, este Festivalul Lubeniţei!
Primăria Orașului Medgyesegyháza, împreună cu Biblioteca orășenească şi Casa de Cultură, au organizat în peri-

oada 3–5 august, cea de a XXIV-a ediţie a „Festivalului Lubeniţei”. Ca de fiecare dată, naționalitățile conlocuitoare 
se aliniază contribuind la înfrumusețarea spectacolului cultural cu momente deosebite. Sâmbătă, 4 august, începând 
cu ora 17, comunitatea românească a prezentat un frumos spectacol de muzică şi dans popular cu artişti din România. 
Ansamblul „Hora Caraşului”, din Oraviţa, alături de interpretele de muzică populară Florica Mureşan, Iordana Rad 
şi Iosefina Maia, au încântat spectatorii nu doar prin cânt şi dans, ci şi prin minunatele costume populare. Artiştii 
au fost prezenți la festival prin intermediul președintelui românilor din Mezőkovácsháza, Gavril Vitalis. Au dat curs 
invitației Mariana Negreu Vetró, directorul Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU, şi preşedinte al românilor 
din Csanádpalota, Aurel Becan, reprezentant al Consulatului General al României de la Giula, Delia Kovács, consi-
lier al Autoguvernării de Naţionalitate Română a Orașului Giula şi director executiv al Redacției „Cronica”. Gazde 
bune le-au fost Maria Marta Sütő, viceprimarul orașului şi preşedinte al Asociației Românilor din localitate precum 
şi prof. Negrea Daniel, președintele Autoguvernării de Naţionalitate Română, care ne-a mărturisit că acest festival a 
devenit unul dintre cele mai longevive din această regiune, iar comunitatea românească este prezentă la eveniment 
cu tradiția, cultura şi folclorul strămoșesc. După spectacol, artiștii şi membrii comunității românești s-au întreținut 
la o masă comună oferită de autoguvernarea românilor, la Braseria Hegedűs. Participarea comunității românești la 
festival a fost susținută de Ministerul Resurselor Umane de la Budapesta.
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România, poate fi considerată 
cea mai frumoasă ţară din Euro-
pa, susţine publicaţia americană 
„The Huffington Post” printr-un 
articol scris de Patti Morrow 
– blogger, fotograf şi jurnalist 
specializat în călătorii. Prin 
articolele sale, Patti Morrow 
prezintă şi descrie frumuseţea 
Transfăgărăşanului, arhitectura 
cosmopolită a Bucureştiului, 
bisericile fortificate din Tran-
silvania, celebrul castel Bran, 
istoria Sibiului şi multe altele 
în articolul cu titlul: „Este Ro-
mânia cea mai frumoasă ţară a 
Europei? Chiar ar putea fi”. Însă 
frumuseţea României nu atrage 
doar atenţia americanilor, ci şi 
a altor popoare, care optează 
pentru a-şi petrece vacanţele în 
mijlocul naturii. 

Comunitatea românească din 
Ungaria, indiferent de zona din 
care provine, organizează anual 
vizite sau excursii în ţara mamă, 
pentru a cunoaşte şi a petrece 
câteva zile în minunatele locuri 
ale României.

Autoguvernărea de Naţiona-
litate Română din Crâstor a or-
ganizat o vizită de patru zile pe 
meleagurile strămoşeşti. Mica 
incursiune prin România a crâs-
torenilor s-a realizat în perioada 
20–23 iulie şi a cuprins vizita 
câtorva din cele mai frumoase 
locuri din ţara mamă. În prima 
zi, s-a vizitat cetatea Devei, una 
dintre cele mai impunătoare 
şi rezistente fortificaţii ale Eu-
ropei, care a rezistat zecilor 
de atacuri înainte de folosirea 
tunurilor, ca formă de asediu. 

După aceasta, grupul de ex-

Pelerinajul 
crâstorenilor 
în România

cursionişti format din 18 per-
soane s-a îndreptat către Munţii 
Făgăraş, acolo unde natura a 
creat peisaje unice şi specta-
culoase. Traversat de Transfă-
gărăşan şi adăpostind Castelul 
de gheaţă de la Bâlea, masivul 
dezvăluie o mulţime de obiecti-
ve care impresionează prin pro-
pria lor frumuseţe şi care merită 
vizitate. Locurile şi-au păstrat 
sălbăticia, vorbesc despre tradi-
ţii şi obiceiurile de demult, iar 
oamenii locului întâmpină cu 
ospitalitate toţi trecătorii, voia 
bună fiind la ea acasă. Atingând 
altitudini de peste 2500 metri în 
opt dintre vârfurile sale, masivul 
este cu siguranţă cel mai apropi-
at loc de cer, din România. Aici, 
de-a lungul traseelor marcate se 
poate admira o salbă sălbatică de 
cascade, lacuri glaciare limpezi 
şi liniştite, puncte cu o panora-
mă uluitoare. 

Grupul de crâstoreni, a avut 
trecut pe agenda de vizită şi 
municipiul Sibiu. După o plim-
bare prin centrul acestuia nu a 
ezitat să viziteze Muzeul Astra, 
cea mai importantă instituţie 
fondată de Asociaţia Transilva-
nă pentru Literatura Română 
şi Cultura Poporului Român, 
inaugurat în data de 19 august 
1905. Acest muzeu s-a născut 
din dorinţa românilor ardeleni 
de a-şi defini propria identitate 
etnoculturală având ca model 
muzeele deja existente ale saşi-
lor, maghiarilor şi secuilor. Mu-
zeul se află la 4 km de oraşul Si-
biu, într-un peisaj încântător, în 
rezervaţia naturală „Dumbrava 
Sibiului”. Este locul ideal pentru 

a descoperi viaţa tradiţională 
rurală românească printr-o 
plimbare relaxantă, în mijlocul 
naturii. Cei 10 km de alei te 
vor plimba printre gospodării 
ţărăneşti, ateliere, bisericuţe de 
lemn, troiţe, stâne, crame, mori 
de apă şi de vânt.

Interioarele originale atât 
de bine păstrate îţi vor povesti 
despre viaţa simplă a ţăranilor 
români de peste tot din ţară, 
ocupaţiile şi tradiţiile lor. Pe 
lângă acestea, muzeul oferă şi 
diferite posibilităţi de agrement: 
plimbări cu barca, cu căruţa şi 
sania trase de cai, un restaurant, 
spaţii de cazare, un centru de 
informare turistică precum şi 
spaţii de joacă pentru copii. Pe 
timp de vară, muzeul este ani-
mat de o mulţime de evenimen-
te, săptămână de săptămână. 

Tot la Sibiu a fost vizitată şi 
Catedrala Mitropolitană cu hra-
mul „Sfânta Treime”, o biserică 
ortodoxă construită între anii 
1902–1906. Lăcaşul prezintă 
caracteristicile unei bazilici 
bizantine, fiind o copie la scară 
redusă a Catedralei Sfânta Sofia, 
din Constantinopol. Catedrala 
Mitropolitană din Sibiu a fost 
inclusă pe Lista monumentelor 
istorice, din judeţul Sibiu, din 
anul 2005.  

„Mă bucur foarte mult că 
am reuşit să organizăm şi anul 
acesta această călătorie, în Ro-
mânia, programul fiind iniţiat 
în anul 2002 şi care s-a realizat 
până acum an de an, fără în-
trerupere. Au fost ani în care 
organizarea programului a fost 
realizată pe bază de proiect, 
dar au fost ani când am reuşit 
să finanţăm vizita din fonduri 
proprii. Aşa s-a realizat şi anul 
acesta şi mă bucur că am avut un 
număr frumos de participanţi, 
cu toţii consăteni. Locurile şi 
frumuseţea României a făcut 
ca această călătorie să fie una 
formidabilă, participanţii expri-
mându-şi dorinţa de a lua parte 
la un asemenea program şi anul 
viitor”, a declarat Ioan Pătcaş, 
preşedintele Autoguvernării 
de Naţionalitate Română din 

Crâstor, organizator al acestei 
incursiuni în ţara mamă. 

La întoarcerea spre casă s-a 
făcut un popas şi la mănăstirea 
Maria Radna, din judeţul Arad, 
amplasată la interferenţa dintre 
Banat şi Ardeal, una dintre cele 
mai celebre locuri de pelerinaj 
mai ales pentru venerarea Fe-
cioarei Maria. Legenda ne spune 
că Icoana Maicii Domnului a 
scăpat neatinsă din incendiul 

provocat de armata turcă în 
anul 1695. 

„Voia bună, vizitele în locuri 
frumoase, oamenii dragi pe care 
i-am avut alături… toate au făcut 
ca această călătorie să fie una de 
neuitat. Ne-am simţit foarte bine 
şi ne dorim să putem participa la 
cât mai multe programe de acest 
gen” a mărturisit Cornelia Păt-
caş, preşedintele Asociaţiei Tra-
diţii ale Românilor din Crâstor.

Corina
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În aceste zile de vară am avut 
ocazia să stau de vorbă cu una 
dintre cele mai active persoane 
în domeniul cultural dar şi reli-
gios, doamna Maria Groza. Am 
cunoscut-o în urmă cu mulţi 
ani de zile, când alături de soţul 
ei Ioan, a fost membru cofon-
dator al Corului „Pro Musica” 
din Giula, iar în acea vreme era 
mereu prezentă în duminici şi 
sărbători la biserică, la Sfânta 
Liturghie. A fost mereu cu vor-
bă bună către fiecare şi cu inimă 
deschisă, ajutând acolo unde 
era nevoie şi făcându-se folo-
sitoare la momentul potrivit. 
Atunci, cu mulţi ani în urmă, 
o admiram alături de soţul ei 
pentru armonia din familia lor 
şi pentru felul frumos în care şi-
au crescut cei trei copii, un băiat 
şi două fete. Însă, am admirat-o 
şi pentru faptul că, întotdeauna 
„i-a păsat” de ce se întâmplă 
în comunitatea românilor din 
Giula şi pentru că mereu era în 
legătură cu rudeniile sale din 
Apateu, de unde venise şi pe 
unde, de multe ori rătăcea cu 
gândul pe uliţele satului biho-
rean unde au trăit strămoşii ei. 

La cei 79 de ani pe care i-a 
împlinit în septembrie, tanti 
Maria stă acum mai mult pe 
acasă şi este mereu tristă pentru 
că aşa cum se întâmplă când 

Maria Groza 
Kissné – o inimă 
pentru românii 
din Ungaria

omul îmbătrâneşte, puţini cu-
noscuţi îi mai deschid poarta 
să o caute.

Mi-am anunţat vizita telefo-
nic şi a fost foarte bucuroasă să 
mă primească. A stat puţin în 
cumpănă când i-am mărturisit 
pentru ce am venit dar uşor, 
uşor, discuţia s-a legat şi am 
povestit cale de trei ore despre 
foarte multe lucruri cunoscute 
şi petrecute în comunitatea 
românească din Giula. Ba chiar 
puteam sta mai mult de vorbă, 
mai ales după ce a sosit acasă 
fiica ei Maria, de la muncă. 
Cu siguranţă, ziua vizitei a fost 
una care i-a răscolit în suflet 
amintiri atât de dragi şi la care 
ţinea foarte mult. 

Doamna Maria s-a născut în 
data de 8 septembrie 1939, în 
Apateu, o localitate mică din 
judeţul Hajdú-Bihar, locuită şi 
de români, fiind a doua dintre 
cele trei surori, Ilona (decedată) 
cea mai mare, Maria şi Florica, 
actualmente în Budapesta.

În anul 1946, după război, a 
urmat şcoala generală clasele 
I–IV la Apateu. Mai apoi, aşa 
după cum era moda pe vremea 
aceea, a călătorit la Giula, unde 
la Şcoala Generală „N. Băl-
cescu” a urmat clasele V–VIII 
împreună cu alţi colegi din 
Apateu. Peste săptămână cu 

toţii au locuit la cămin. După 
terminarea celor opt clase a 
intrat direct în câmpul muncii 
angajându-se la Erdő Gazdaság 
din Apateu unde şi-a câştigat 
existenţa de zi cu zi. Nu după 
mult timp, l-a cunoscut pe 
soţul ei, Kiss János, care lucra 
ca şofer în Seghedin, transport 
persoane. 

– Când v-aţi căsătorit cu 
bace Ioan?

– În anul 1957 ne-am căsăto-
rit şi am locuit o scurtă perioa-
dă de timp la socrii mei. Pentru 
că soţul meu lucra la Seghedin 
o săptămână în program pre-
lungit, avea o săptămână liber. 
Se întorcea acasă şi mă ajuta la 
muncă. 

– Când s-au născut copiii?
– János, cel mai mare dintre 

ei, s-a născut în anul 1959, 
Marika în anul 1961 iar în 

anul 1965, Klárika. După ce 
au venit copiii, împreună cu 
soţul am hotărât să ne mutăm 
la Giula. Aceasta s-a întâmplat 
în anul 1957 când am hotărât 
să construim o casă nouă. 
Nu eram foarte bogaţi dar la 
construirea casei au sărit să ne 
ajute neamurile şi cunoscuţii 
din Apateu, care au făcut „cla-
că” aşa cum era obiceiul la noi, 
când oamenii se ajutau unii pe 
alţii la problemele importante 
în viaţă. 

– Copiii unde au urmat 
şcoala?

– După ce am venit la Giu-
la, copiii au făcut şcoala la 
Bichişciaba iar eu între timp 
m-am angajat bucătăreasă la 
hotel Erkel. Dar pentru aceasta 
a trebuit să urmez cursurile 
unei şcoli de specialitate tot 
la Bichişciaba, dimineaţa fiind 

la şcoală, iar după masa până 
seara târziu la muncă la hotel. 
Ritmul de muncă aici era foarte 
greu, nu aveam nicio zi liberă, 
se muncea şi sâmbăta şi dumi-
nica, aşa că pentru a putea sta 
cu copiii mi-am schimbat locul 
de muncă şi m-am transferat la 
procuratură tot ca bucătăreasă, 
de aici ieşind la pensie în anul 
1994. Între timp, copiii au 
crescut, s-au căsătorit şi s-au 
aşezat la casele lor. Din păcate, 
în 9 mai 1994, soţul meu a mu-
rit, eu rămânând singură. Am 
avut însă norocul să locuiască 
împreună cu mine fata mea, 
Maria, împreună cu fetiţa ei, 
Dora, astfel timpul trecând mai 
uşor, iar amintirea soţului să nu 
mă apese atât de rău. 

– Eraţi mereu prezenţi la 
toate întâlnirile şi manifestă-
rile românilor din Giula. De 
ce credeţi că este important 
ca românii să aibă conştiin-
ţa apartenenţei la neam şi 
religie?

– Nouă ne-a plăcut să mer-
gem la biserică şi să cântăm 
la cor. Ne-am întâlnit aici cu 
alţi români, ne-am cunoscut şi 
ne-am împrietenit cu ei. Este 
bine să fim împreună pentru că 
suntem puţini. Acum merg la 
clubul pensionarilor unde avem 
posibilitatea să stăm de vorbă 
şi să povestim ce se întâmplă, 
ba mai mult facem excursii în 
Ungaria şi România, dar nu mai 
mult de o zi pentru că acum este 
tot mai greu să ne deplasăm.

I-am mulţumit interlocu-
toarei mele pentru răbdare şi 
amabilitate, promiţându-i că 
ne vom revedea nu peste mult 
timp și dorindu-i multă sănătate 
pentru următorii ani ai vieţii 
sale şi familiei sale iubite.

Petru Puşcaş 

La Pocei, în data de 28 iulie, 
s-a organizat cea de-a VII-a 
ediţie a concursului de echitaţie 
cu trăsura. Echitaţia atrage în 
prezent tot mai mulţi amatori, 
dragostea pentru cai este din ce 
în ce mai răspândită iar iubitorii 
de aceste animale se pot bucura 
de momente de neuitat partici-
pând la concursuri. 

Chiar dacă timpul a fost 
ploios, la Pocei, concursul cu 
trăsuri nu a fost amânat, des-
fășurându-se conform planului 
organizatorilor. Fodor István, 
organizator, a menţionat faptul 
că în cei şapte ani de când este 
organizat acest concurs nicio 
ediţie nu a avut un număr atât 
de mare de participanţi. Anul 
acesta s-au prezentat la linia de 
start 30 de caleşti. Concursul a 
fost sponsorizat de o mulţime 
de întreprinzători, firme, pre-
cum şi de iniţiator, în persoana 
domnului Fodor István, care 
an de an pune mult suflet în 

Din nou printre 
atelaje – la Pocei

organizarea acestei competiţii, 
fiind totodată şi unul dintre 
concurenţi. Datorită faptului că 
această competiţie este popula-
ră şi la ora actuală numărul de 
participanţi, suporteri, este în 
creştere.  
Au intrat în corcurs cu 
mic-cu-mare

După deschiderea oficială a 
evenimentului a urmat o fru-
moasă paradă prezentată de 
cinci călăreţi şi care, au pus în 
evidenţă comunicarea dintre 
om şi impozantul animal, calul. 

În competiţie au fost înscrişi 
şi ponei, „mici şi mari”, care s-au 
întrecut la diferite categorii, cu 
un număr de 40 de atelaje. 

Datorită inimoşilor sponsori, 
cei prezenţi au fost poftiţi de 
către organizatori la o masă cu 
tocană de oaie, vită, gulaş cu 
fasole. De la un asemenea pro-
gram nu putea lipsi nici muzica. 

Programul zilei s-a încheiat 
prin anunţarea câştigătorilor 

competiţiei de echitaţie, cei 
mai buni dintre cei buni făcând 
parte din categoria D şi C a 
concursului. Au fost înmânate 
şi premii speciale. 

Premiile şi frumoasele trofee 
au fost înmânate personal de 
domnul Kecskés Gyula, pri-
marul localităţii Pocei în timp 
de domnul Bökönyi Gyula a 

legat cailor câte o panglică. 
Trofeul transmisibil i-a reve-

nit anul acesta domnului Borsi 
Tamás.

Rezultate: 
Categoria  „C” – ponei:
– locul I – Dobó Imre ( DHF 

SE Hajdúböszörmény);
– locul II – Kovács Nándor 

(DHF SE Hajdúböszörmény);

– locul III – Vincze Olivér 
(DHF SE Hajdúböszörmény).

Categoria D (câte doi cai) – 
ponei:

 – locul I – Nagy Lajos 
(Egyéni);

– locul II – Oláh Gyula (Po-
csaji Lovasbarátok SE).

Categoria C (doi cai):
 – locul I – Borsi Tamás 

(HHLK), cupa transmisibilă;
 – locul II – Nagy János (Haj-

dúsámson HISE);
 – locul III – Molnár Lajos 

(DHF SE Hajdúböszörmény).
Categoria D (doi cai):
 – locul I – Rente István (Car-

men Lovas Sportegyesület);
 – locul II – P. Nagy Antal 

(DHF SE Hajdúböszörmény);
– locul III – Kiss István (Fü-

zesgyarmati Gyermeklovas 
Alapítvány).

Premiu special:
Dudits Luca şi Felhősi Sán-

dor.
Călăreţi: Barna Dávid, Simon 

Dániel, Pocsaj; Felhősi Dávid- 
Esztár, Bugyik Imre, Komádi; 
Újvárosi Krisztián, Berettyóúj-
falu.

Nagyné Kelemen Mónika
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Prietenul 
vameşilor şi al 
păcătoşilor
Matei 11:19

Cuvântul vieţii
 

„…Dar este un prieten care 
ţine mai mult la tine decât 
un frate.” 

Proverbe 18:24

Domnul Isus, în lucrarea Sa 
pământească, a avut întâlnire 
cu oameni de multe feluri. El îi 
cunoştea pe toţi. Nu căuta la faţa 
oamenilor, îi iubea pe toţi, dar le 
cunoştea gândurile şi inimile. 
Ascultătorii Lui vorbeau între ei 
sau îşi ziceau, în ei înşişi, diferite 
lucruri despre El.

„Şi iată că unii din cărturari 
au zis în ei înşişi: Omul acesta 
huleşte! Isus, care le cunoştea 
gândurile, a zis: Pentru ce aveţi 
gânduri rele în inimile voastre?” 
Matei 9:3–4.

În versetul de faţă, Domnul 
Isus e acuzat de cărturari. Ei 
ziceau: „…Iată un om mâncăcios 
şi băutor de vin, un prieten al 
vameşilor şi al păcătoşilor!…” Pe 
Ioan Botezătorul l-au învinuit 
cu ascetism, căci el se abţinea 
de mâncările şi băuturile obiş-
nuite. Domnul Isus a intrat 
în părtăşie cu poporul Său. A 
intrat şi în casa lui Zacheu, a 
lui Matei, care erau vameşi, a 
prânzit şi a cinat cu ei. La aceste 
ocazii erau prezenţi şi alţii, din 
rândul poporului. Cărturarii şi 
fariseii Îi reproşau Domnului că 
îi primeşte pe păcătoşi, şade la 
masă şi mănâncă cu ei. Fariseii 
se separau de oameni, îi dispre-
ţuiau spunând, că oamenii de 
rând nu cunosc şi nu împlinesc 
Legea. Acuzaţia cărturarilor era 
că Isus e prietenul vameşilor şi 
al păcătoşilor. Prin aceasta îşi 
exprimau nemulţumirea lor. 
Pentru a-l caracteriza pe cineva, 
şi azi, se foloseşte asemănarea 
şi identificarea cu prietenii lui. 

Domnul Isus nu Se apără îm-
potriva acestei acuzaţii. Cei ce 
L-au numit prietenul vameşilor 
şi al păcătoşilor au spus o mare 
dreptate. La fel a spus adevărul 
şi marele preot Caiafa, când a 
zis că Isus are să moară pentru 
popor. „Oare nu vă gândiţi că 
este în folosul vostru să moară 
un singur om pentru norod şi să 
nu piară tot neamul?” Ioan 11:50.

Domnul Isus, prin toată lu-
crarea Sa a confirmat, că este 
prietenul vameşilor şi al păcă-
toşilor. În ochii cărturarilor şi a 
fariseilor, vameşii erau cei mai 
dispreţuiţi oameni, consideraţi 
duşmani ai poporului, pentru că 
slujeau interesele romanilor prin 
strângerea taxelor şi a vame-
lor. Domnul Isus acceptă să fie 
prietenul păcătoşilor. El Însuşi 
S-a numit astfel. El zicea: „Voi 
sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi 
ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai 
numesc robi, pentru că robul nu 
ştie ce face stăpânul său, ci v-am 
numit prieteni, pentru că v-am 
făcut cunoscut tot ce am auzit de 
la Tatăl Meu.” Ioan 15:14-15  El 
este prietenul nostru, pentru că 
ne iubeşte. Şi-a dat viaţa pentru 
salvarea noastră. „Nu este mai 
mare dragoste decât să-şi dea 
cineva viaţa pentru prietenii 
săi.” Ioan 15:13.

Cristos îi iubeşte pe păcătoşi 
şi vrea salvarea lor. Nu păcatele 
lor le iubeşte, ci pe ei înşişi. 
Cristos îi primeşte de prieteni pe 
păcătoşii care împlinesc porun-
cile Lui. Dumnezeu şi-a ales un 
popor cu condiţia dacă va împli-

ni Legea Lui. I-a zis poporului: 
„Acum, dacă veţi asculta glasul 
Meu şi dacă veţi păzi legământul 
Meu, veţi fi ai Mei dintre toate 
popoarele, căci tot pământul 
este al Meu.” Exodul 19:5.

„Voi umbla în mijlocul vostru, 
Eu voi fi Dumnezeul vostru şi voi 
veţi fi poporul Meu.” Leviticul 
26:12.

Cristos S-a jertfit pentru lu-
mea păcătoasă şi prin aceasta a 
dat dovadă, că, într-adevăr, este 
prietenul păcătoşilor. Dumne-
zeu acceptă ca omul să fie prie-
tenul Lui. Despre Avraam citim 
că a fost prieten cu Dumnezeu. 
Prin profetul Isaia Domnul zice: 
„Dar tu, Israele, robul Meu, Iaco-
ve, pe care te-am ales, sămânţa 
lui Avraam, prietenul Meu.” 
Isaia 41:8. În epistola lui Iacov 
citim că: „…Avraam a crezut 
pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca 
neprihănire, şi el a fost numit 
prietenul lui Dumnezeu.” Iacov 
2:23.

Moise a vorbit personal cu 
Dumnezeu, cum vorbeşte omul 
cu prietenul său. „…Ascultaţi 
bine ce vă spun! Când va fi prin-
tre voi un prooroc, Eu, Domnul, 
Mă voi descoperi lui într-o vede-
nie sau îi voi vorbi într-un vis. 
Nu tot aşa este însă cu robul 
Meu Moise… Eu îi vorbesc gură 

către gură, Mă descoper lui nu 
prin lucruri grele de înţeles, ci 
el vede chipul Domnului…” Nu-
meri 12:6–8 „Domnul vorbea cu 
Moise faţă în faţă, cum vorbeşte 
un om cu prietenul lui…” Exodul 
33:11.

În Sfânta Scriptură citim des-
pre mai multe prietenii exem-
plare. Citim despre prietenia lui 
David cu Ionatam. „…Sufletul 
lui Ionatan s-a alipit de sufletul 
lui David şi Ionatan l-a iubit ca 
pe suf letul din el… Ionatan a 
făcut legământ cu David, pentru 
că-l iubea…”I Samuel 18:1,3.

Prietenia e un legământ de 
dragoste şi depinde de satisfa-
cerea acestui legământ.

Cristos a făcut totul pentru 
prietenii Săi. El nu se schimbă, 
e același şi azi. „Isus Cristos 
este același, ieri şi azi şi în veci!” 
Evrei 13:8.  

Noi ce prieteni î i suntem 
Domnului? Proverbul spune 
că: „Prietenul adevărat iubeşte 
oricând…” Proverbe 17:17. Îl iu-
bin pe Domnul în orice vreme? 
Păzim noi legământul Lui?

Mai sunt şi alte prietenii. Pe 
care le alegem? Apostolul Iacov 
spune: „…Nu ştiţi că prietenia 
lumii este vrăjmăşie cu Dum-
nezeu? Aşa că cine vrea să fie 
prieten cu lumea se face vrăj-

maş cu Dumnezeu.” Iacov 4:4. 
Mulţi oameni caută prietenia 
lumii şi, vrând sau nevrând, se 
fac duşmani cu Dumnezeu. Nu 
cădem oare, şi noi, în această 
greşală? Tânărul bogat a dorit 
să-I urmeze Domnului, dar s-a 
alipit mai mult de bogăţia lui. 
Urmarea Domnului prevede 
renunţări la lucrurile lumeşti. 
Petru a întrebat zicând: „…Iată 
că noi am lăsat totul şi Te-am 
urmat. Şi Isus le-a zis: Adevărat 
vă spun că nu este nimeni care 
să-şi fi lăsat casa sau nevasta 
sau fraţii sau părinţii sau copiii 
pentru Împărăţia lui Dumnezeu, 
şi să nu primească mult mai mult 
în veacul acesta de acum, iar 
în veacul viitor viaţa veşnică.” 
Luca 18:28–30. Oare ştim noi 
renunţa la unele lucruri pentru 
prietenia lui Cristos? Nu ni se 
cere să renunţăm la casă sau la 
familie. Domnul vrea să-i adu-
cem pe toţi ai noştri în serviciul 
Lui. Nu trebuie să renunţăm la 
averea noastră. O putem pune în 
serviciul Domnului, prin dărui-
re, facere de bine şi slujire.

Domnul pretinde doar atât, să 
nu ne alipim de bogăţia noastră 
şi pe El să-L iubim mai mult.

Domnul primeşte de prieten 
pe orice om. L-a primit şi pe Iuda 
Iscarioteanul, care L-a trădat. În 
grădina Ghetsimani, când Iuda 
a venit în faţa cohortei şi s-a 
apropiat de Domnul, „Isus i-a 
zis: Prietene, ce ai venit să faci, 
fă!…” Matei 26:50.

Ce prieten i-a fost Iuda Dom-
nului? Ne îngrozim să cugetăm 
că în timpul istoriei au fost mulţi 
prieteni de felul acesta. Sunt 
şi azi mulţi care, din diferite 
motive, se numesc creştini, dar 
prietenia lor e numai de faţa oa-
menilor, cu scopuri egoiste. Iuda 
n-a primit prietenia Domnului 
nici în ultima clipă. Domnul, încă 
odată, i-a demonstrat iubirea Lui, 
dar Iuda a refuzat s-o primească.  

Câţi sunt şi azi care resping 
prietenia Domnului? Mulţi sunt 
împotrivitori, alţii stau nepăsă-
tori faţă de iubirea Lui, şi sunt 
mulţi trădători şi vânzători. 
Domnul însă şi pe ei îi iubeşte, 
cât încă ţine timpul harului. Să 
acceptăm prietenia Domnului, 
până nu-i târziu.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter                                 

Se împlinesc trei ani de 
la t recerea din această 
viaţă pământească a celui 
care a fost medicul primar 

neurolog-psihiatru

Dr. Mihai Pilan
Mereu ne vom aminti de tine! 
Eternă va fi durerea noastră! 

Îţi vom păstra o pioasă amintire!

Familia îndoliată

Se împlinesc trei luni de 
la trecerea din această viaţă 
pământească a celui care a 
fost tată, bunic, socru şi soţ 

iubitor 

Mihai Pilan
Vei rămâne veşnic în amintirea 

noastră!

Familia îndoliată
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Tabără de 
religie la Pocei

E bine să 
participi la 
o tabără! 
Programe 
motivaţionale 
în patria-mamă

În anul 2002 s-a reușit pentru 
prima dată înființarea Autogu-
vernării de Naționalitate Româ-
nă din orașul Medgyesegyháza.

După multe stăruințe, în anul 
2008, cu sprijinul pe atunci al 
președintelui Autoguvernării 
pe Țară al Românilor din Un-
garia, domnul Traian Cresta, al 
domnului consul general al Ro-
mâniei la Giula, Ioan Fodoreanu 
și al directorului școlii generale 
din oraș, domnul Attila Nagy, 
s-a aprobat introducerea limbii 
române ca obiect de studiu în 
școală. De atunci s-au organizat 
anual tabere în România, cu pre-
cădere la Moneasa (județul Arad) 
și la Valea Ierii (județul Cluj). 
Visul copiilor este ca o parte din 
vacanța de vară să o petreacă la 
munte sau la mare. 

La cererea mai multor părinți 
și elevi, Autoguvernarea de Na-
ționalitate Română din oraș a 
înaintat un concurs pentru o 
tabără în România.

În baza proiectului pentru na-
ționalități NEMZ-TAB-18-0071, 
accesat la Fondul de Subvenții al 
Ministerului Resurselor Umane, 
s-au obținut fonduri pentru orga-
nizarea unei tabere în stațiunea 
balneară Lipova și împrejurimi. 

Au participat elevi din localități-
le Otlaca-Pustă, Medgyesbodzás 
și Medgyesegyháza, care învață 
limba română, școala coordona-
toare fiind Schéner Mihály din 
Medgyesegyháza.

Plecat de dimineață pe ruta 
Otlaca-Pustă, Medgyesbodzás, 
Medgyesegyháza, Arad, grupul a 
ajuns la Lipova, unde s-a cazat la 
Băile Lipova. În prima zi a făcut 
drumeții prin locurile din jurul 
taberei și a vizitat biserica orto-
doxă din apropiere construită de 
domnul Constantin Miloș, patro-
nul de azi al Băilor Lipova. Ziua 
s-a încheiat cu întreceri sportive.

A doua zi a vizitat centrul 
vechi al orașului unde se află și 
bazarul turcesc, care datează din 
secolul al XVII-lea. După amia-
ză a fost la ștrandul din incinta 
băilor, unde elevii au înotat și 
s-au simțit minunat și datorită 
timpului însorit. 

A treia zi, după micul dejun, 
s-a plecat spre stațiunea balne-
oclimaterică Moneasa. Ne-am 
oprit în localitatea Șiria cu care 
este înfrățit orașul nostru. Aici 
ne-am oprit la Primărie, unde am 
fost așteptați de domnul primar 
Bot Valentin, de la care am pri-
mit un drapel românesc cu care 

ne-am pozat în incinta primăriei.
Am mers apoi la castelul Bo-

hus, construit la începutul seco-
lului al XIX-lea, în stil neoclasic. 
În această clădire au fost duse 
tratativele între generalul Gör-
gey, comandantul suprem al 
armatei revoluționare maghiare 
din 1848–1849, și generalul 
Frolov, împuternicitul țarist, în 
preajma capitulării necondițio-
nate din 1849. În prezent muzeul 
adăpostește o mică parte din 
bunurile scriitorului Ioan Slavici 
(1848–1925) născut la Șiria și o 
expoziție a compozitorului Emil 
Monția (1887–1965), născut la 
Șicula, dar care a trăit în Șiria. 

Spre amiază am ajuns la Mo-
neasa, una dintre cele mai fru-
moase zone ale județului Arad, 
situată în Munții Codru-Moma. 
După ce am luat masa la Pensiu-
nea Lacul Liniștit, copiii s-au dat 
cu hidrobicicletele și cu bărcile. 
Am vizitat cariera de marmură 
neagră și ruinele vilei Wenck-
heim. Ziua am încheiat-o cu 
jocuri sportive în tabără. 

În ziua a patra, după micul 
dejun, grupul nostru și-a propus 
vizitarea ruinelor cetății medie-
vale Șoimoș. Situată pe un deal, 
lângă orașul Lipova, cetatea a 

avut un rol strategic în epoca 
în care a fost construită. După 
ce am admirat împrejurimile de 
pe acest deal ne-am îndreptat 
spre Mănăstirea Maria Radna. 
Deși este o mănăstire catolică, 
la Maria Radna vin an de an cre-
dincioși de toate religiile. După 
ce ascultă slujba, credincioșii 
culeg din pădurea de stejar din 
spatele mănăstirii niște muguri 
asemuiți cu lacrimile Fecioarei 
Maria, care îi feresc de boli și 
necaz.

La Maria Radna există o icoa-
nă a Maicii Domnului despre 
care se spune că e făcătoare de 
minuni. Legenda spune că cei 
care se roagă la Icoana Maicii 
Domnului sunt vindecați în mod 
miraculos de boli. La sfârșitul 
zilei ne-am ocupat cu activităţi 
sportive.

În ziua a cincea, dimineața, 
ne-am ocupat cu cultura și civi-
lizația românească. În acest sens 
am organizat un concurs cu titlul 
„Cine știe câștigă”.

Dintre întrebările puse par-
ticipanților în tabără aș aminti: 
Care este capitala României?; 
Câți locuitori are România?; Cu 
cine se învecinează Ungaria?; Ce 
naționalități trăiesc în Ungaria?; 

Unde trăiesc români în Ungaria?; 
Ce sărbători țin românii din Un-
garia?; Ce sărbătorim de Paști?; 
Ce sărbătorim de Crăciun?; Unde 
trăiesc românii în județul nos-
tru?; De ce învăț limba română?

Elevii care au dat răspunsurile 
cele mai bune au fost premiați la 
sfârșitul concursului.

După masă, am fost vizitați 
de domnul Traian Cresta, pur-
tător de cuvânt al românilor din 
Ungaria în Parlamentul de la 
Budapesta. Dânsul a stat de vor-
bă cu elevii, după care le-a oferit 
mici cadouri de care copiii s-au 
bucurat foarte mult. 

În ziua a șasea, dimineața, am 
organizat un concurs de înde-
mânare, după care am mers din 
nou la ștrand și apoi am făcut 
din nou plimbări în pădurile de 
la marginea orașului.

Seara, în jurul unui foc de 
tabără, elevii au cântat și dansat.

În ultima zi, dimineața, am 
rezumat părerile despre tabără. 
Cei prezenți au fost plăcut im-
presionați de perioada petrecută 
aici, exprimându-și dorința ca 
și la anul, în vacanța de vară să 
meargă în România. 

prof. Daniel Negrea

Biserica reformată din Pocei 
a organizat, în perioada 23–27 
iulie, o tabără de religie la care 
au participat elevii şcolii din 
localitate.

Păstorul Kurta Szabolcs, care 
din luna mai se află la cârma bi-
sericii reformate din Pocei, ne-a 
mărturisit că a organizat această 
tabără pentru a crește interesul 
tinerilor faţă de Sfânta Scriptură 

şi de cuvântul lui Dumnezeu. 
Au dorit să organizeze pentru 
comunitatea creştină din această 
localitate mai multe programe cu 
implicarea directă a slujitorilor 
bisericii dar şi a persoanelor în 
vârstă.

Efectivul de elevi participanţi 
la tabără a fost de 12–14 elevi pe 
zi. În prima jumătate a zilei se 
adunau în curtea parohiei după 

care intrau în biserică pentru a 
desluși tainele Sfintei Scripturi 
şi a învăţa cântece bisericești sub 
îndrumarea doamnei profesoare 
Adina Györki. 

La orele amiezii toţi copiii 
mergeau acasă pentru masa de 
prânz după care se întorceau în 
jurul orei 16 pentru a participa la 
diferite activităţi de îndemânare 
sau interactive. S-au organizat 
şi drumeţii, cea mai atractivă a 
fost ieșirea la Castelul Töviskesi 
Hosszúzug. 

O echipă de profesori, persoa-
ne în vârstă și persoane particu-
lare precum şi două companii au 
ajutat la buna desfăşurare a taberi 

preparând pentru copii diferite 
dulciuri şi asigurându-le fructe 
proaspete în fiecare zi.

Nagyné Kelemen Mónika
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În Ajunul Praznicului Schim-
bării la Față a Domnului (5 au-
gust), care în acest an a coincis 
cu Duminica a X-a după Rusalii, 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, s-a aflat 
în mijlocul credincioșilor de la 
Otlaca Pustă, săvârșind Sfânta 
Liturghie Arhierească în Para-
clisul de lemn, în stil maramure-
șean, al acestei parohii, împreună 
cu un sobor format din părintele 
arhimandrit Calinic Covaci, 
consilierul administrativ-bise-
ricesc al Episcopiei și paroh la 
Otlaca Pustă și cu arhidiaconul 
Emanuel Văduva de la Catedrala 
Episcopală din Giula. Paraclisul 
este așezat într-un cadru natural 

Slujire la Paraclisul românesc din 
Otlaca Pustă, în Ajunul Praznicului 
Schimbării la Faţă a Domnului

de o mare frumusețe, la Centrul 
pentru familii și tineret al acestei 
parohii, de la marginea satului, 
are hramul Sfântul Mare Mu-
cenic Gheorghe, a fost ridicat 
în cadrul unui proiect european 
transfrontalier, între anii 2012–
2013 și a fost sfințit în 9 iunie 
2013 (în Duminica a IV-a după 
Paști), de un sobor format atunci 
din Înaltpreasfințitul Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradu-
lui, Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Ortodox Român al 
Ungariei și Chiriarhul locului 
și Preasfințitul Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcopul-Vicar al 
Arhiepiscopiei Timișoarei, pre-
cum și din alți numeroși preoți și 
diaconi din Ungaria și România.

Aici se săvârșesc slujbe de 
hram, dar și la alte sărbători, 
iar pe perioada de vară, în afară 
de Sfânta Liturghie, au mai fost 
făcute aici și diferite Sfinte Taine, 
ca de pildă, Boteze, sau Cununii.

Fiind așezat într-o frumoasă 
zonă naturală, dimpreună cu 
alte imobile și spații ce deservesc 
nevoile spirituale și culturale ale 
oamenilor din Otlaca Pustă, dar 
și din alte părți, care au luat par-
te în decursul anilor trecuți, în 
același spațiu, la Festivaluri tra-
diționale, sau la Ziua Copilului, 

după construirea aici a unui locaș 
de cult el a primit și o funcționa-
litate liturgică. Având în vedere 
frumusețea locului, dar și cele 
menționate anterior, Paraclisul 
de lemn de la Otlaca Pustă a fost 
ales pentru slujire în această Du-
minică, a X-a după Rusalii, care 
este și Ajunul Schimbării la Față.

La slujbă, alături de otlăcani, 
au participat și credincioși din 
alte părți, ca de pildă Újkígyós, 
Mezőbánhegyes, dar și Ma-
ramureș, stabiliți temporar în 
Giula, în interes de serviciu. 
Între participanți s-au numărat 
și domnul Gheorghe Șimonca, 
deputat în Parlamentul de la 
Budapesta și originar din Otlaca 
Pustă şi doamna Elvira Ardelean, 
primarul comunei.

În cuvântul de învățătură, 
Ierarhul a vorbit despre cele 3 
evenimente reunite în această zi: 
Înainteprăznuirea Schimbării la 
Față a Domnului, pericopa evan-
ghelică duminicală, ce relatează 
despre vindecarea tânărului 
lunatic și Sărbătoarea Sfântului 
Cuvios Ioan Iacob Hozevitul. 
Toate arată importanța rugăciu-

nii și lucrarea harului lui Dum-
nezeu, prin Persoana Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos, care 
unește cerul cu pământul, face 
posibil dialogul între cei de aici 
și cei plecați dincolo de hotarele 
lumii acesteia, hrănește sufletul, 
vindecă bolile, atunci când există 
credință și cheamă pe om să își 
găsească calea mântuirii, ca și 
în cazul Sfântului Ioan Iacob 
Hozevitul, om exemplar pentru 
românii de pretutindeni, din 
toate locurile și timpurile, care ne 
învață cu blândețe și ne ajută pe 
toți prin sfintele sale rugăciuni.

La vremea potrivită, Ierarhul 
i-a și împărtășit cu Sfintele Tai-
ne pe copiii care au luat parte la 
această Sfântă Liturghie.

Astfel, Sărbătoarea Schimbării 
la Față și Duminica a X-a după 
Rusalii, au adus pace sufletească 
și bucurie, întru comuniune li-
turgică ortodoxă și românească, 
la toți cei care s-au adunat pentru 
Sfânta Liturghie la Paraclisul 
de lemn, maramureșean, de la 
Otlaca Pustă – transmite Biroul 
de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

Școala Generală Română „Lucian Magdu” 
din Bătania angajează un cadru didactic, 
profesor cu specializarea limba engleză şi 
limba română, începând cu anul școlar 
2018–2019.

Depunerea candidaturii se poate face la 
directorul instituției de învăţământ, Iulia 
Olteanu. 

Pentru informații suplimentare: 
– tel.: +36-68/456-126 sau
      +36-70/317-8009;
– e-mail: romaniskola.batt@gmail.com; 
– adresă: 5830 Battonya, Fő utca 121.
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Biserica de lemn din 
Zalnoc, judeţul Sălaj

Românii au făcut o biserică de lemn de legea greco-catolică, este cam la mijlocul satului 
şi a fost făcută de iobagi şi de meșterul Petre, din goroni tăiați din același loc, că era codru 
în jur… Azi îi zic ,,Codrișor" dealului din sus de biserică…

„Știm că biserica a fost clenoidul cel mai scump al românului în vremea grea a negrului 
feudalism, când românul era considerat un slugă nimernic, a cărui viață depindea de voia 
nobilului străin, de limba și credința acestuia; singur biserica cu rugăciunile ei bogate și 
frumoase i-au fost mângâierea.” 

Biserica are hramul ,„Arhanghelii Mihail și Gabriel.” Inițial a aparținut cultului greco-ca-
tolic… Acum este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice din România…

Conform unei inscripții existente odinioară deasupra ușii de la intrare, bisericuța da-
tează din 1700. Este o construcție modestă, 11 pe 5 metri. În interior nava este boltită, iar 
pronaosul are tavanul drept.

Ancadramentul ușii de la intrare este sculptat cu figuri geometrice. 
Pereții interiori au fost pictați, dar din cauza acoperișului deteriorat pictura s-a degradat. 

În anul 1980 biserica a fost reparată…

În monografia sa care cuprinde informații despre satul Zalnoc şi locuitorii săi, preotul 
Ioan Buteanu scria:

,,Românilor în iobăgie nu le era slobod a-și zidi biserică numai afară sau la capăt de sat.”
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Din lumea necuvântătoarelor… de Zita Győri


