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Editorial

Pe marginea unei 
frumoase sărbători

Z iua Naţională, Drapelul şi 
Imnul sunt cele trei simboluri 
indisolubile ale fiecărei ţări, 
ale fiecărei naţiuni.

Ziua Naţională reprezintă momentul 
naşterii unei naţiuni, cel mai important 
simbol cu recunoaştere internaţională, 
„cartea de identitate” a unei naţiuni. 
Este momentul în care ne întrerupem 
activitatea cotidiană pentru a ne bucura, 
alături de cei dragi, de manifestările or-
ganizate cu acest prilej. Este momentul 
care ne motivează în a exista şi a înfăptui 
lucruri nobile pentru societate şi pentru 
noi. Unitatea poporului reprezintă bo-
găția spirituală dar și culturală a unei 
națiuni dobândită prin anii istoriei.

În funcţie de fiecare ţară, Ziua naţi-
onală simbolizează independenţa, for-
marea ca stat, sfârşitul unei conflagraţii 
cu importanţă internă determinantă sau 
o schimbare majoră în istoria naţiunii, 
precum o revoluţie.

România îşi sărbătoreşte Ziua Na-
ţională la 1 Decembrie, pentru a marca 
întregirea ţării, reunirea tuturor ro-
mânilor în interioul aceloraşi graniţe, 
recunoaşterea internaţională unanimă 
a ţării noastre ca stat naţional, suveran 
şi independent, unitar şi indivizibil, 
aşa cum este consemnat în Constituţia 
României. Ungaria sărbătorește această 
zi la 20 august, atunci când noul popor 
creștinat își începea parcursul în spiritul 
credinței în Dumnezeu și cu ajutorul 
Domnului avea să devină unul dintre 
reperele Europei. 

Ziua de 20 august amintește de crești-
narea poporului maghiar: a apărut prima 
episcopie, asigurarea legilor prin care 
populația maghiară se va creștina după 
canoanele catolice, iar o dată cu noul stat 
Ungaria intră în rândul țărilor europene, 
evitând astfel dispariția de pe hartă aido-
ma numeroaselor popoare migratoare, 
cum au fost spre exemplu avarii sau pece-
negii. Întregul proces de creștinare se va 
încheia după moartea regelui, pentru că 
trecerea întregii populații la creștinism 
a durat aproape un secol.

Regele Ștefan a fost canonizat în 1083, 
iar de atunci se sărbătorește la reședința 
regală de la Székesfehervár ziua de 20 
august. Națiunea maghiară l-a sărbătorit 
pe regele Ștefan și după mutarea capitalei 
la Buda, iar apoi Budapesta, în 1873. A 
rămas o sărbătoare națională pentru o 
lungă perioadă de timp. După al doilea 
Război Mondial, regimul comunist a 
abolit Ziua Sfântului Ștefan, astfel că 
începând din 20 august 1950, s-a sărbă-
torit Ziua Constituției, iar mai târziu, pe 
timpul lui Kádár János, a fost Sărbătoarea 
recoltei. După schimbarea regimului 
și alegerile libere din 1990, ziua de 20 
august a devenit din nou sărbătoarea 
Sfântului Ștefan. 

Cu prilejul sărbătorii naționale, tu-
turor celor care se bucură de acest im-
portant moment al statului maghiar, vă 
dorim să petreceți frumos!

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.

La Chitighaz, în perioada 11–12 august, locuitorii comunei au îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia 
celei de a XII-a ediţii a Festivalului Pogăciţelor, eveniment care se leagă de o legendă populară, tradiţie 
foarte veche, care spune că localnicii îşi clădeau casele acolo unde pogacea din pământ aruncată de ei se 
oprea. Îmbinând tradiția cu prezentul, organizatorii împreună cu invitații au sărbătorit evenimentul cu 
mult fast, momente frumoase pentru toate gusturile şi vârstele. Festivalul preceda Ziua Națională a Unga-
riei, sărbătoarea Sfântului Ştefan şi a creștinării poporului maghiar, dar şi sărbătoarea recoltei. 

În deschiderea evenimentului, Maria Kalcsó, primarul localității, a vorbit despre importanța festivalului 
făcând referire la unitatea şi armonia dintre etniile conlocuitoare, la truda gospodarilor pentru rodul bogat, 
la promovarea acestei localități.    pag. 5
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Localitatea Nădlac din Un-
garia, situată la doi paşi de 
România, organizează an de 
an „Zilele Satului”, eveniment 
dedicat tuturor localnicilor, in-
diferent de vârstă. Anul acesta, 
edilul localităţii în persoana 
domnului Locskai Zoltán, a 
ales organizarea evenimentului 
în perioada 2–4 august, ofe-
rind localnicilor şi invitaţilor 
un program variat, unde buna 
dispoziţie a fost „ingredientul 
principal”. 

Ziua de 2 august a fost de-
dicată sănătăţii, astfel că, do-
ritorii au putut beneficia de 
controale medicale gratuite. 
Vineri, 3 august, programul a 
fost unul mult mai amplu şi s-a 
axat pe sport. Organizatorii, 
ţinând cont de căldura lunii 
lui cuptor, au pregătit o piscină 

Zilele satului 
Nădlac – 
evenimentul 
tuturor

unde, iubitorii de fotbal şi-au 
putut etala rezistenţa fizică, în-
tr-un meci de fotbal în apă. De-
sigur, au existat şi alte activităţi 
sportive la care cei prezenţi au 
încercat să facă faţă. După câte-
va ore de alergat, sărit sau dan-
sat, cei prezenţi au fost invitaţi 
la masă. Organizatorii au oferit 
gurmanzilor un meniu bogat, 
din care nu a lipsit tocăniţa 
de vită, mititei sau cârnăciori. 
Ziua s-a încheiat cu o cursă de 
biciclete până în localitatea 
de dincolo de graniţă, Nădlac, 
România. Seara s-a încheiat cu 
o discotecă retro. 

Sâmbătă, 4 august, organiza-
torii au dat de ştire că distracţia 
continuă încă de la primele 
ore ale dimineţii, aşteptând 
cetăţenii satului şi invitaţii cu 
o mulţime de programe, pe 
placul tuturor, indiferent de 
vârstă. Ziua a debutat cu un 
frumos program prezentat de 
tinerele majorete, în timp ce 
tinerii au luat cu asalt castelele 
gonflabile. După cuvântul de 
salut al primarului localităţii, 
Locskai Zoltán, a urmat pre-
mierea celor mai vârstnici cetă-
ţeni ai satului dar şi a celor mai 
eminenţi elevi. Şi-au prezentat 
programul şi membrii grupei 
Borbély András. 

„Zilele satului pentru noi 
înseamnă reuniune, voie bună, 
numărul mare de participanţi 
fiind răsplata eforturilor noas-

tre. Sunt foarte bucuros să 
am în aceste zile alături atât 
cetăţenii satului cât şi invitaţi 
din localităţile vecine şi chiar 
şi din ţara vecină, România. 
Programul nostru, conform 
tradiţiei, pune mare accent pe 
mişcare, sănătate. Anul acesta 
am organizat o cursă de bi-
ciclete până în localitatea de 
peste graniţă, Nădlac, ceea ce 
înseamnă că iubitorii de sport 
au pedalat 9 kilometri. Desigur, 
pe lângă aceasta am încercat să 
realizăm un program variat, la 
care să participe cât mai multe 
persoane” – a subliniat edilul 
satului, Locskai Zoltán. 

Sâmbătă, 4 august, a avut 
loc şi vernisarea expoziţiei de 
fotografii „Crucile lui Mendei 
Arpád”. 

În tot acest timp, în curte, 
organizatorii au pregătit sute 
şi sute de clătite care au fost 

servite de toţi cei prezenţi. 
Programele nu s-au încheiat 
aici, cei prezenţi putând urmări 
dansuri sportive şi zumba, 
concursuri de skandenberg, 
dansuri populare sau concer-
tul de muzică uşoară susţinut 

de Singh Viki, Varga Feri şi 
Balássy Betti.

Organizatorilor li s-au alătu-
rat, ca de fiecare dată, membrii 
comunităţii româneşti din 
localitate, astfel că, Autogu-
vernarea de Naţionalitate Ro-
mână la conducerea căreia se 
află Robert Vetró, a contribuit 
la buna desfăşurare a eveni-
mentului. De asemenea, a fost 
prezentă şi doamna Mariana 
Negreu Vetró, preşedinta Au-
toguvernării de Naţionalitate 
Română din Csanádpalota şi 
totodată directorul Centrului 
de Documentare şi Informare 
al AŢRU. 

„Este o tradiţie ca an de an 
autoguvernarea românească 
locală să participe la zilele 
satului şi să contribuie cu o 
degustare tradiţională. Anul 
acesta am pregătit tocăniţă de 
vită, pentru a folosi produse 
autentice zonei, nelipsite fiind 
ceapa de Macău şi desigur, bo-
iaua de Seghedin. Toate acestea 
au fost finanţate din fondurile 
autoguvernării şi ne face mare 
plăcere să contribuim şi noi, 
ori de câte ori este posibil, în 
interesul comunităţii locale”, 
a declarat Robert Vetró, preşe-
dinte.                                        Corina

Stimați cititori!
Ziarul nostru are un nou site: 
www.cronica33.hu. 
Accesându-ne puteți afla ultimele ştiri despre 

comunitatea noastră. Cei interesați pot citi zi-
arul şi online, după ce în prealabil au completat 
formularul de înscriere şi achitat contra-valoarea 
abonamentului. Pentru varianta online prețul 
unui abonament este de 2.000 Ft/an şi 1.200 
Ft/6 luni.

Pentru varianta tipărită prețul unui abonament 
este de 3.485 Ft/an sau 1.745 Ft/6 luni.

Posibilități de plată:
– prin bancă:
„Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit 

Kft.
K&H Bank Zrt, Gyula, 10402623-50505251-

49531016
– prin poștă, cu ordin de plată (csekk) sau per-

sonal la casieria redacției, cu menționarea tipului 
de abonament, numele şi adresa Dvs.

Relații suplimentare la tel.: 06-66/462-738 sau 
e-mail: cronica33@gmail.com.

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.

Autoguvernarea Românilor din Macău organizează 
sâmbătă, 18 august, cu începere de la ora 9, la Casa Verde 
(Zöldház), Ziua Culturală şi Festivalul Gastronomic.

Program:
– primirea oaspeților cu gustări autentice; deschiderea 

oficială; prezentarea echipelor participante la Festivalul 
Gastronomic (prepararea mâncării este autofinanțată de că-
tre echipe); program cultural; dans şi cânt conform tradițiilor 
românești; închiderea programului.
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În zilele de 31 iulie – 3 august, 
Autoguvernarea de Naţionalitate 
Română din Giula, condusă de 
preşedintele Mihai Cserháti, a 
organizat o excursie în partea 
de Nord-Vest a României, ţara 
mamă, în Maramureşul istoric. 
Această regiune din România 
este nespus de frumoasă, cu oa-
meni harnici şi de caracter, care 
merită să fie văzută şi admirată 
pentru frumuseţile ei naturale, 
pentru starea de duhovnicie pe 
care o afli vizitând mănăstirile şi 
bisericile de aici. Maramureşenii 
au trăit întotdeauna în pace cu 
Dumnezeu, care i-a ajutat să trea-
că peste multe oprelişti, să biruie 
vitregiile vremii şi să trăiască din 
prea plinul bogăţiilor pe care le 
întâlneşti aici la tot pasul. Sunt 
oameni mândri de originea lor şi 
de aceea își păstrează identitatea 
culturală, ba mai mult, îşi educă 
„coconii” (copiii) în aşa fel încât 
să nu uite originea lor şi tot ce 
ţine de obiceiurile şi tradiţiile 
seculare.

După schimbarea regimului 
politic în România, maramu-
reşenii au luat calea către ţările 
din Europa, Franţa cu precădere, 
dar şi altele, unde au mers să 
muncească din greu. Din câştigul 
adunat şi-au construit case fru-
moase, acasă, în Maramureş, aşa 
cum au văzut pe unde au umblat. 
Însă, au adăugat şi din specificul 
maramureșean – lemnul – pe 
care au dăltuit motive ancestrale 
despre lume şi facerea ei, despre 
minunea vieţii. În locurile în care 
au muncit şi muncesc încă, oame-
nii îi iubesc pentru că sunt serioşi 
și muncitori, mulţumindu-se cu 
plata tocmită de la început. Pen-
tru că lucrează în străinătate, au 
învăţat limbi străine comunicând 
cu angajatorii lor şi învăţând mul-
te din rânduielile de acolo ca, mai 
apoi, să pună în practică acasă tot 
ce au învăţat printre străini „în 
preumblarea lor” prin Europa. 

Maramureşenii au o inteli-
genţă nativă şi de aceea şi-au dat 
copiii la şcoală să înveţe carte, 
să ajungă „domni”, să schimbe 
lumea aceasta care le-a fost în 
trecut atât de vitregă având în 
vedere că majoritatea munceau în 
minele de cărbuni sau de cupru 
ori alte metale preţioase care au 

Excursie în 
Maramureşul 
istoric

dus faima industriei extractive 
maramureşene până departe în 
lume. Acum lumea s-a schimbat 
şi odată cu ea şi preocupările 
oamenilor. În Maramureş, că-
lătorul întâlneşte peisaje de vis, 
aer curat şi apă nepoluată, care au 
un efect benefic asupra sănătăţii. 
Mâncarea pe care turistul o mă-
nâncă aici este la fel de sănătoasă, 
gătită după reţete tradiţionale 
şi foarte gustoase. Pensiunile 
agroturistice pot fi întâlnite la tot 
pasul, pentru că proprietarii au 
constatat că se poate trăi bine din 
această afacere de familie unde 
dacă toţi membrii casei „pun 
osul” se poate face o treabă bună. 
Dacă întrebi pe cei ce lucrează în 
turism, vor spune că nu este uşor 
să onorezi toate cerinţele celor 
care îţi calcă pragul, că oamenii 
sunt buni ori mai dificili, dar 
gazda trebuie „să se facă tuturor 
toate”.

În dimineaţa zilei de 31 iulie, 
ne-am îmbarcat în autocarul 
care avea misiunea să ne ducă 
către locul de cazare, 14 persoa-
ne la pensiunea agro-turistică 
„Maramureş”, din satul Hoteni 
comuna Ocna-Şugatag, propri-
etar familia Tepei, iar cealaltă 
parte, 18 persoane,  în localitatea 
Breb, comuna Ocna Şugatag, 
proprietar Tiran Ileana, pensiu-
nea „Inima Maramureşului”. Ca 
să mai găseşti locuri de cazare 
în pensiunile din Maramureş, 
trebuie cu o jumătate de an îna-
inte să-ți faci programare, ceea 
ce înseamnă că lumea caută să 
trăiască în linişte şi tihnă, măcar 
în timpul concediilor şi să scape 
de stresul cotidian.

Programul primei zile a fost 
foarte atractiv. Ne propunea vizi-
tarea localităţii Săpânţa, binecu-
noscută prin acel „cimitir vesel”, 
care are pe crucile care veghează 
odihna „răposaţilor” cimilituri şi 
versuri de o profundă introspec-
ţie şi meditaţie despre realitatea 
lumii de aici şi perpectiva lumii 
de „dincolo”. Am ajuns în acel loc 
minunat cu oameni creştini, cu 
2000 de numere de casă, la care 
se află peste 4 copii, aşa cum mi-a 
mărturisit o localnică, nespus 
de mândră de biserica ortodoxă 
care se construieşte în cimitir, 
care este superbă, superbă. „Ci-

mitirul vesel”, cum este numit 
cel din Săpânţa, este creaţia lui 
Stan Ioan Pătraş, care are şi o 
casă memorială la 300 de metri 
de cimitir şi care poate fi vizitată. 
Ce am mai putut vedea aici: lume 
multă, din ţară şi pretutindeni, 
tarabe cu obiecte de artizanat, 
covoare tradiţionale, suveniruri 
etc. Localitatea s-a dezvoltat, dar 
mai rămân multe de făcut pentru 
că din turism se pot câştiga bani 
frumoşi.

Încurajaţi de versurile pe care 
le-am citit pe superbele cruci în 
care este oglindit cerul albastru, 
culoarea neagră dând greutate 
gândului încrustat în lemn, am 
pornit la drum către locul de 
cazare pe o căldură toridă care 
„ucidea orice boare de vânt”. Am 
ajuns, cătinel, cătinel dar a durat 
ceva timp până ne-am ocupat 
camerele repartizate. Seara pe 
la 8, a fost ora în care ne-am 
aşezat la masa pentru cină. Tot 
grupul a lăudat bucatele puse 
pe masă, care ne-au amintit de 
vremea de demult când nu erau 
atâţia îndulcitori şi E-uri cu sub-
stitutele lor care înveninează şi 
distrug sănătatea noastră. Toate 
produsele aşezate pe masă erau 
din gospodăria proprie, pensi-
unea fiind certificată de experţi 
ca una care foloseşte produse 
„bio”. Afinata, vişinata, pălinca 
făcute după reţete tradiţionale 
maramureşene, dar și horinca, 
întreţin în mod corespunzător 
conversaţiile înflăcărate din tim-
pul mesei făcându-ne să ne dăm 
seama de importanţa libertăţii, 
dar şi a frumuseţii naturii şi a 
aerului curat. Seara târziu, un 
abur s-a ridicat peste crestele 
munţilor, iar răcoarea nopţii i-a 
făcut pe mulţi să meargă la bine-
cuvântata odihnă.

A doua zi, pe la ora opt, am fost 
prezenţi cu toţii la micul dejun 
unde am primit bucate alese 
plămădite în casa gospodarilor. 
Trebuie să laud aici pâinea coaptă 
pe vatră, untul de casă şi dulceaţa 
de afine, laptele din gospodăria 
proprie, cafea, ceai, fiecare după 
pofta inimii.

În autobuz, în drum spre mă-
năstirea Bârsana, fiecare cu cel de 
alături povestea primele impresii. 
Comuna Bârsana este una din 
comunele mari ale Maramure-
şului, aşezate pe malul drept al 
râului Iza, la o distanţă de 20 de 
kilometri de Sighetu Marmaţiei. 

Atestarea documentară datează 
din 1326. Toponimul Bârsan(a) 
vine de la tradiţia păcurarilor 
care creşteau oi bârsane, adică 
cu lână deasă, moale şi lungă. 
Urmaşii cneazului Stan Bârsan, 
reprezintă şi astăzi familiile de 
bază ale satului. Tradiţia amin-
teşte începuturile mănăstirii de 
la Bârsana peste râul Iza, pe Valea 
Slatinei, de unde a fost mutată 
aici, în dreapta râului, pe locul 

numit mai târziu Podurile Mă-
năstirii. Se mai amintesc o vale 
a mănăstirii şi Dealul Popii, iar 
un document de hotărnici din 6 
noiembrie 1405, pomeneşte de un 
„câmp al mănăstirii” menţionat 
şi în alte acte privind proprie-
tăţile Drăgoşeştilor, dintre anii 
1408–1480, ultima dată pri-
vindu-l pe Bartolomeu Dragffi, 
voievod al Transilvaniei.

(continuare în pag. 6)
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O delegație de 20 persoane 
din comuna Tărlungeni, județul 
Brașov, condusă de domnul pri-
mar Severius Beșchea și domnul 
profesor Liviu-Nicolae Dârjan, 
vicepreședintele Despărțămân-
tului ASTRA „Frații Popeea” 
Săcele, Brașov, se află în aceste 
zile într-o vizită la comunitatea 
românească din Ungaria, cu 
prilejul lansării cărții „La (ne)ui-
tarea privirilor din jur – Note și 
impresii de călătorie la vorbitorii 
de limba română din imediata 
apropiere a țării (1967–2017)”, 
aparținând domnului vicepreșe-
dinte Liviu Dârjan. Cartea este 
dedicată Centenarului Marii 
Uniri a Românilor într-o singură 
Țară, a fost scrisă cu binecuvân-
tarea Înaltpreasfințitului Părin-
te Pimen, Arhiepiscopul Sucevei 
și Rădăuților, cu sprijinul Mi-
nisterului pentru Românii de 
Pretutindeni și al Municipiului 

Delegație 
românească 
din comuna 
Tărlungeni, 
județul Braşov, 
la românii 
din Ungaria

Adormirea Preasfintei Stăpânei Noastre de 
Dumnezeu Născătoare şi Pururea Fecioară Maria

Săcele, la propunerea Despărță-
mântului ASTRA „Frații Pope-
ea”, și beneficiază și de un cuvânt 
înainte aparținând domnului 
Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române.

Din grupul vizitatorilor au 
făcut parte și tineri aparținând 
Ansamblului de Dansuri „Duc-
șoara”, din Purcăreni, Județul 
Brașov.

Cu acest prilej, membrii dele-
gației au fost primiți la Catedrala 
Episcopală din Giula de Prea-
sfințitul Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, care le-a urat bun 
venit oaspeților din România și 
le-a prezentat date importante 
din istoricul Catedralei și al 
comunității românești din Un-
garia, precum și despre celelalte 
instituții românești care func-
ționează în acest oraș. Ierarhul, 
dar și alți conducători ai acestor 

instituții (domnul Florin Tran-
dafir Vasiloni, consulul general 
al României la Giula și domnul 
Tiberiu Juhász, președintele 
Autoguvernării pe Țară a Ro-
mânilor din Ungaria AȚRU), au 
primit câte o Diplomă de Merit, 
pentru apărarea graiului stră-
bun, din partea Despărțămân-
tului ASTRA „Frații Popeea”, 
precum și cartea domnului pro-
fesor, ce va fi lansată în diferite 
locuri și care în desfășurarea ei 
cuprinde și momente inedite din 
viața comunității românești din 
Ungaria, de la momentul trece-
rii pe aici a autorului, acum 11 
ani, cu prilejul unor manifestări 
culturale dedicate limbii româ-
ne și poetului național Mihai 
Eminescu.

În aceeași zi, oaspeții din 
România s-au îndreptat spre 
localitatea Chitighaz, unde au 
luat parte, alături de gazde și 

organizatori, la cea de-a XII-a 
ediție a Festivalului „Pogăcițe-
lor”, care se desfășoară anual în 
această localitate.

Cartea, care a stat în centrul 
acestui eveniment și a întâl-
nirilor ce au avut loc, va mai 
fi lansată de autor, împreună 
cu alte oficialități și membri ai 
unor Ansambluri Folclorice din 

România, în diferite localități ale 
românilor din jurul granițelor: 
în Basarabia, Republica Mol-
dova, la Orhei și Zaim (29–31 
august), în Serbia; la Toracul Mic 
și Novi Sad (14–16 septembrie); 
în Bulgaria, la Vidin (25–27 sep-
tembrie) și în Ucraina, la Cernă-
uți și Herța (19–21 octombrie).

BPEORU

Domnul Cel Care pe Muntele 
Sinai, a scris pe tablele Legii în 
a cincea poruncă: „Cinsteşte pe 
tatăl tău şi pe mama ta” (Ieşire 
20, 12), ne-a arătat prin exemplul 
propriului Său Fiu, cum trebuie 
să ne respectăm părinţii. Astfel, 
în timpul pătimirii de pe Cruce, 
Mântuitorul n-a uitat de Maica 
Sa, ci căutând spre Apostolul 
Ioan, i-a încredinţat-o acestuia 
spre purtarea sa de grijă. (Ioan 
19, 26–27)

Şi s-a mutat deci Maica Dom-
nului în casa pe care o avea Ioan 
în Ierusalim, pe Dealul Sionului, 
unde a trăit până la sfârşitul 
vieţii sale pământeşti. Iar când a 
binevoit Hristos să o ia pe Maica 
Sa la Sine, atunci cu trei zile mai 
înainte i-a binevestit prin Sfântul 
Arhanghel Gavriil, mutarea Sa de 
pe pământ la cer. Bucurându-se 
cu bucurie foarte mare, Născă-
toarea de Dumnezeu s-a rugat 
cu mare sârguinţă dorind să-i 
vadă pentru ultima oară pe uce-
nicii Domnului şi îndată au fost 
aduşi (cu excepţia lui Toma) de la 
marginile pământului, prin nori 
purtaţi de îngeri, ca să se închine 
Preacuratei.

După ce şi-a cerut cu smerenie 
iertare de la toţi, Maica Luminii 
şi-a încredinţat sufletul cu pace 

în braţele Fiului ei, şi multe 
vindecări de boli grele s-au fă-
cut lângă trupul ei, celor ce au 
cinstit-o cu evlavie. Însă mulţi 
dintre cei care au vrut să ajungă 
lângă sicriul său cu intenţii rele 
nu au reuşit căci au orbit pe loc. 
Iar mai înainte de îngropare un 
iudeu numit Atonie s-a apropiat 
de sicriul Fecioarei, cu gândul 
de a-l răsturna. Atunci i s-au 
lipit mâinile de năsălie şi i-au 
fost tăiate în mod nevăzut de un 
înger. Însă i-a fost aceasta prilej 
de mântuire pentru că plângând 
şi cerându-şi iertare, a fost tămă-
duit în chip minunat spre slava 
Preasfintei Feciaore.

Deci, cu ales alai, trupul Aces-

teia, cel minunat înmiresmat, a 
fost condus la Gheţiman, fiind 
înmormântat după cuviință lân-
gă părinții săi Ioachim şi Ana.

A treia zi, sosind la Ierusalim 
Apostolul Toma a cerut să vadă 
şi el trupul Preacuratei, dar când 
i-au deschis mormântul, l-au 
găsit gol, nefiind în el trupul 
Maicii Domnului, decât numai 
cele de îngropare, din care ieșea 
bună mireasmă. Aceasta a fost o 
mărturie a mutării cu trupul la 
cer a Născătoarei de Dumnezeu, 
căci nu putea stricăciunea morţii 
să înghită pe Cea care a devenit 
între oameni Izvorul Nestrică-
ciunii.

Dată fiind această suprecin-

stire pe care biserica a acordat-o 
Maicii Domnului este firesc să 
ne întrebăm dacă şi noi cei de azi 
trebuie să o cinstim. Răspunsul 
nu poate fi decât afirmativ, căci, 
devreme ce însuşi Dumnezeu a 
cinstit-o, se înţelege că şi noi, ca 
fii ai lui Dumnezeu, avem datoria 
să o cinstim. Dragostea noastră 
faţă de Maica Domnului ne întă-
reşte în credinţă şi dragoste faţă 
de fiul ei, căci nu poţi să iubeşti 
pe Hristos fără să n-o iubeşti 
şi pe aceea care L-a născut. O 
cinstim şi o iubim pentru că în 
Maica Domnului avem cel mai 
frumos exemplu de credinţă, de 
dragoste faţă de aproapele, de 
smerenie, de curăţie sufletească 
şi trupească. Ea poate constitui 
cel mai frumos model de urmat 
pentru tinere până la căsătorie, 
exemplu de curăţenie sau puri-
tate morală. Poate fi un strălucit 
exemplu pentru orice mamă, de 
dăruire până la sacrificiu şi de 
dragoste pentru fiii pe care i-a 
născut. În același timp ea poate 
fi un model de tărie în credinţă 
şi de răbdare în suferinţă atunci 
când Dumnezeu cheamă prea 
devreme la El pe fiii sau fiicele  
unor mame, care fără ajutorul ei 
ar rămâne descumpănite sau des-
curajate pentru tot restul vieţii 

lor. Ea trebuie să fie un exemplu 
şi pentru femeile în vârstă care 
trebuie să se pregătească duhov-
niceşte din timp, pentru ultimul 
drum al vieţii, pentru întâlnirea 
cu Părintele ceresc şi cu dreptul 
judecător Iisus Hristos.

Sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului este cinstită cu mare 
evlavie de credincioşii drept mă-
ritori, ziua de 15 august, însem-
nând şi încheierea nevoinţelor 
postului de două săptămâni pe 
care credincioşii practicanţi l-au 
ţinut din dragoste pentru Maica 
Domnului.

Dorim cu această ocazie să 
felicităm pe toate mamele şi fe-
meile creştine care poartă nume-
le de Maria şi să le urăm multă 
sănătate, spor în viaţă şi credinţă, 
bucurându-se de protecţia şi mila 
Maicii Domnului. 

Dragostea şi mila Maicii Dom-
nului să ne ocrotească şi să ne 
ferească de rău, pe noi toţi, con-
ducându-ne pe calea mântuirii.

Sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului a fost generalizată în 
întreg Imperiul Bizantin de către 
Împăratul Mauriciu care a dom-
nit între anii 588–602.

Pr. Petru Puşcaş
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(urmare din pag. 1)
Au transmis mesaje cu acest 

prilej Herczeg Tamás, deputatul 
parlamentar al regiunii; Gheor-
ghe Burdan, primarul orașului 
Chișineu-Criș din România, oraș 
înfrățit cu localitatea Chitighaz 
încă din anul 1992. Domnul 
primar a venit la Chitighaz şi 
cu o ofertă de locuri de muncă 
pentru locuitorii acestei comu-
ne, dat fiind faptul că oraşul pe 
care-l conduce are un potențial 
economic ridicat şi locuri de 
muncă suficiente pentru o mână 
de lucru prea mică în comparație 
cu oferta.

Prezent la eveniment consulul 
general al României la Giula, 
Florin Vasiloni, a felicitat orga-
nizatorii, scoțând în evidență 
importanța evenimentului pen-
tru comunitatea românilor din 
Chitighaz. 

Deschiderea a mai cuprins 
şi binecuvântarea pâinii prin 
serviciul religios celebrat de că-
tre pr. Florin Olteanu, parohul 
ortodox al Chitighazului și de 
către preotul paroh al parohiei 
romano-catolice din localitate. 

 Evenimentul a fost marcat 
printr-o serie de momente cul-
tural-artistice, sportive şi gas-
tronomice, care s-au derulat pe 
parcursul celor două zile.

Valorile culturale româneşti 
nu au lipsit de la festival! 

Ansamblul „Ducşoara” din 
Purcăreni, Braşov, împreună cu 
o numeroasă delegație au sosit la 
Chitighaz pentru a petrece îm-
preună cu gazdele şi a le prezenta 

Festivalul 
Pogăcițelor 
– Festivalul 
chitighăzenilor

zestrea folclorică a regiunii din 
care provin. Au mai urcat pe sce-
nă Corul Clubului „Márki  Sán-
dor” care a interpretat melodii 
cunoscute, în limba maghiară şi 
română; Echipa Păstrătorilor de 
Tradiții a Românilor din Aletea 
împreună cu maeștrii populari 
Gheorghe Bágy şi Petru Sabău, 
au fost nelipsiți de la manifesta-
rea vecinilor lor; Ansamblul de 
Dansuri Populare din Socodor şi 
Ansamblul „Emilia Bubulac” din 
Peştişani, Gorj, au încântat privi-
rile celor prezenți cu minunatele 
costume şi dansuri populare; 
Ansamblul Kaláris din Chitighaz 
a prezentat dansurile locale, după 
care, cu toții s-au încins la o horă 
mare, demonstrând că folclorul 
nu are hotare. 

Din program nu au lipsit nici 
concertele, balul stradal sau focul 
de artificii. 

Mâncărurile tradiționale au 
fost prezente în ceaunele bucăta-
rilor care s-au străduit să găteas-
că cele mai bune preparate culi-
nare. Ele au fost punctate de un 
juriu de specialitate din care nu 
au lipsit renumiții bucătari Ioan 
Brindaş şi Gheorghe Ambruş. 

Membrii comunității româ-
nești au fost nelipsiți de la acest 
eveniment. Tiberiu Juhász, pre-
ședintele AŢRU, Alexandru 
Finna, președintele Autoguver-
nării de Naționalitatea Română 
din Chitighaz şi vicepreședinte 
al AŢRU, Maria Sarca Zombai, 
membru al Adunării Generale 
a AŢRU, Hajnalka Avramucz 
Gyebnár, membru al Atogu-

vernării Române din localitate, 
Gheorghe Santău, președintele 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română din Leucuşhaz, Ioan 
Táth, reprezentant al Centrului 
de Documentare şi Informare al 
AŢRU, Aurel Becan, reprezen-
tant al Consulatului Român de 
la Giula, delegațiile din județele 
Bistriţa, Braşov (Tărlugeni), Arad 
(Socodor şi Chişineu-Criş) şi 
Dolj, prof. univ. dr. Eugen Gagea, 
reprezentant al Universității de 
Vest „Vasile Goldiș” şi mulţi alţii, 
au sărbătorit alături de gazde 
frumosul eveniment.

Ca în fiecare an, în sala de 
spectacol a Casei de Cultură a 
fost expuse o gamă largă de po-
găcele pregătite cu măiestrie de 
gospodinele locului, după rețete 
diferite. Mi-au atras atenția, şi nu 
m-am înșelat, pogăcelele cu cre-
mă de cașcaval, un deliciu de care 
nu te mai săturai dacă le gustai. 
Vizitatorii au putut degusta din 
gama largă de produse expuse, 
dar au putut admira şi o expoziție 
de fotografie care reliefa trecutul 
şi prezentul localității precum 
şi o expoziție de artizanat în 
care măsărițele şi ștergarele îți 
atrăgeau privirea prin deosebitul 
motiv popular specific locului. 

„Ne bucurăm că am reușit şi 
anul acesta să fim parteneri ai 
acestui festival. Am avut invitați 
din ţara-mamă, delegații din lo-
calitățile înfrățite Chitighazului, 
cu care avem o colaborare bună 
în toate domeniile. Ne bucură 
prezența în rândurile noaste a 
oficialităților române dar şi a re-
prezentanților comunității româ-
nești de la toate nivelele. Pentru 
noi este o bucurie să ne întâlnim 
în fiecare an pentru a sărbători 
pâinea, pentru a fi împreună, 
pentru a ne bucura de clipele 
frumoase lăsând deoparte tre-
burile cotidiene şi relaxându-ne 
într-un mod cât mai plăcut – ne-a 
declarat Alexandru Finna, preșe-
dintele românilor din Chitighaz.

Prestația artiștilor a fost la 
înălțime, iar festivalul a fost o 
reușită! Organizatorii se gândesc 
de pe acum la o nouă ediție, una 
şi mai atractivă.                          Delia
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(urmare din pag. 3)
Mănăstirea Bârsana a fost 

construită, se pare, pe la mijlocul 
veacului al XVI-lea de Drăgăşeşti, 
pe una din proprietăţile lor, lăca-
şul de închinare fiind astfel con-
temporan cu vestita mănăstire de 
la Peri, cu cea de la Biserica Albă, 
având aceiaşi ctitori şi binefăcă-
tori. Vechiul aşezământ monahal 
cu hramul Sfântul Nicolae era 
unul din cele mai însemnate ale 
Maramureşului, de vreme ce la 
1738, aici, îşi avea reşedinţa ulti-
mul episcop ortodox Gavril Şte-
fanca – localnic căruia tradiţia 
satului îi mai păstrează numele 
înaintea desfiinţării episcopiei, 
prin extinderea oficială a unirii 
religioase a românilor cu Biserica 
Romei. Chiar în condiţiile presi-
unilor religioase asupra lăcaşelor 
de cult ortodox din zonă, mănăs-
tirea va rezista până în anul 1791. 
An de an, numărul călugărilor de 
aici se reduce mereu, în anul 1787 
numărul acestora ajungând doar 
la doi vieţuitori. Averea lăcaşului 
de cult a fost confiscată de statul 
austriac în 12 iulie 1791 şi predată 
aşezământului greco-catolic de la 
Cernoc (Munkács), ultimii călu-
gări mutându-se la mănăstirea 
Neamţ. 

Vechiul locaş monahal din 
Bârsana a însemnat, totodată, o 
şcoală pentru preoţii satelor din 
zonă. După 600 de ani de la men-
ţionarea mănăstirii şi după 200 
de ani de la încetarea existenţei 
sale, la Bârsana renaşte viaţa mo-
nahală. În anul 1993, PS Justinian 
Chira, episcopul Maramureşului 
de atunci, decedat între timp, a 
binecuvântat acest loc încărcat 

Excursie în 
Maramureşul 
istoric

de rugăciunea strămoşilor, pen-
tru o nouă mănăstire. Ansam-
blul monahal este construit din 
lemn, în tradiţia locală, numai cu 
meşteri din Bârsana, dă slavă şi 
cinste celor 12 apostoli, care sunt 
ocrotitorii acestui sfânt locaş. 

După ce ne-am închinat şi am 
aprins lumânări pentru cei vii 
şi cei morţi în locurile special 
amenajate şi ne-am închinat la 
icoanele sfinte ale lăcaşului de 
cult, vizitând şi muzeul mănăs-
tirii, am pornit la drum, către o 
destinaţie prestabilită, anume 
Borşa, staţiunea montană bine-
cunoscută a Maramureşului, în 
apropierea căreia se află şi Casca-
da Cailor. Am trecut şi prin satul 
martir Moise, care păstrează 
amintirea unor vremuri triste 
pentru locuitorii săi. 

Staţiunea Baia-Borsa este aşe-
zată într-un cadru natural de o 
frumuseţe deosebită. Am urcat 
cu telescaunul până în vârful 
pârtiei de schi, iar de acolo, am 
luat-o la pas în marş forţat până 
la Cascada Cailor, aflată pe ce-
lălalt versant al muntelui. Din 
păcate, o ploaie de vară care s-a 
pornit pe neaşteptate ne-a dat 
planul peste cap. Însă, nu după 
mult timp, soarele şi-a făcut 
apariţia. Obosiţi de plimbarea 
prin munţi, într-un cadru natural 
de excepţie, am pornit spre casă 
unde după o cină copioasă, am 
concentrat evenimentul zilei.

A treia zi, după micul dejun, 
programul a fost stabilit către 
o locaţie în apropiere – Băile 
Ocna Şugatag –, o comună care 
încearcă să-şi valorifice bogăţiile 
naturale, sarea şi apele minerale. 

A fost lume multă la băile cu apă 
sărată „ocnă”, veniți aici pentru 
tratament. După masă, ca de 
obicei, a venit ploaia cu fulgere 
şi trăsnete. Aşa că ne-am întors 
grăbiţi la autocar şi apoi către 
pensiunea noastră. Seara, la cină, 
am avut o surpriză plăcută din 
partea gazdelor, „Băieţii şi fetele 
de pe Mara”, care au adus multă 
bună dispoziţie pentru cei care 
i-au ascultat şi admirat.

Următoarea zi, cea a întoar-
cerii către casă, ne-a făcut să 
rămânem cu părere de rău după 
locurile minunate întâlnite acolo 
şi după mâncarea tradiţională 
gătită pentru noi. Am ajuns în 
Baia-Mare. Aici am vizitat Mu-
zeul Satului şi Centrul istoric. 
La Muzeul Satului am stat de 
vorbă cu doi oameni speciali, 
doamna Ana, care îşi vindea 
truda mâinilor sale harnice în 
care se oglindea frumuseţea 
naturii şi dorului după absolut, 
dar şi dragostea şi preţuirea 
pentru pământul românesc. Am 
primit în dar o cocardă tricoloră 
pe care am promis să o aşez în 
altarul bisericii noastre, Sfânta 
Parascheva.

Mai apoi, l-am întâlnit pe 
domnul lector univ. dr. Ilie Gher-
heş, care ne-a oferit în dar cu de-
dicaţie cartea sa, nou apărută în 
Editura Biblio Phil, 2018 – „Ma-
ramureşeni în Marea Unire de 
la 1 Decembrie 1918”. Iată cât de 
frumos scrie domnul profesor la 
începutul cărţii în „Argument”: 
„Ţara Maramureşului, indiferent 
că a fost voievodat sau, mai târziu 
comitat, ea a evoluat de-a lungul 
timpului, ca un întreg, în deplină 
conivenţă. A fost mereu o stare 
de spirit, o entitate identitară. La 
sfârşitul primului război mondial 
(1914–1918), în noul context isto-
rico-politic creat, maramureşenii 
de pe cele două maluri ale Tisei 
au ales să se unească cu ţara-ma-
mă integrându-se firesc, de facto 
şi de jure, regatului României.” 

Drumul spre casă ne-a purtat 
spre Satu-Mare, unde, din păca-
te, nu am oprit, dar am admirat 
dezvoltarea urbanistică a loca-
lităţii. În după-masa zilei de 3 
august am ajuns acasă obosiţi 
dar mulţumiţi de toate cele vă-
zute şi auzite. Considerăm toate 
aceste eforturi ale Autoguver-
nării de Naţionalitate Română 

a Oraşului Giula, benefice, cu 
scopul declarat de a ne apropia 
şi cunoaşte ţara mamă, România, 
frumuseţile ei şi legăturile care 
se creează în suflet, consecinţa 
acestor peregrinări. 

Mulţumim pe această cale 
domnului preşedinte Mihai 
Cserháti, domnului prof. dr. 

Florea Olteanu şi doamnei De-
lia Kovács pentru strădania şi 
efortul depus în organizarea 
acestui eveniment, care s-a făcut 
cu sprijinul Ministerului Resur-
selor Umane de la Budapesta şi 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română a Oraşului Giula. 

 Petru Puşcaş
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Filmele istorice 
româneşti, ca nişte 
poveşti frumoase

„Nu se mai poate face, pentru că costurile sunt uriaşe. Sergiu avea o şansă extraordinară. 
Aşa cum era el, avea nişte uşi deschise, iar sistemul ţinea, pe principiul poporului prieten de 
lângă noi, sovietic, propaganda prin film, prin spectacol, era foarte, foarte bine susţinută 
financiar. Şi atunci să faci astăzi un film istoric înseamnă să termini bugetul…”, a afirmat 
Găitan.

Găitan a povestit că regizorul Sergiu Nicolaescu era foarte scrupulos în realizarea peli-
culelor sale şi întotdeauna la filmele istorice îşi lua un consilier, „un om foarte citit”, care îi 
spunea întotdeauna foarte clar »până aici sunteţi în istoria reală, de aici încolo e poveste«.” 
Întrebat dacă în prezent se mai pot face filme istorice, Vladimir Găitan a spus că ar fi imposibil 
deoarece costurile ar fi uriaşe.

„Pentru că tovarăşul Ceauşescu nu accepta ideea de a se folosi lângă un mare conducător 
cuvântul bătrân. El se credea veşnic, tânăr şi fericit. Şi atunci a fost o discuţie întreagă (…) 
în care ni se explica că »Bătrân« trebuie scos din titlul filmului. Sigur că erau celebrii tre-
păduşi ai sistemului care aveau grijă ca toate acesta să fie curăţate şi tovarăşul să nu afle.”

Filmele noastre istorice sunt nişte basme frumoase, a spus actorul Vladimir Găitan, la 
MNLR, în cadrul unei scurte dezbateri prilejuite de prezentarea filmului istoric  „Mircea” re-
gizat de Sergiu Nicolaescu, cu ocazia celei de-a doua ediţii a proiectului „Filmul şi Literatura”.

Vladimir Găitan a afirmat că filmele istorice, în perioada de dinainte de Revoluţie, erau 
supuse unei „cenzuri fantastice”. „Filmul istoric, fără doar şi poate, era tributar unei cenzuri 
fantastice pentru că foarte mulţi dintre dumneavoastră vă veţi întreba de ce filmul nu se 
numeşte »Mircea cel Bătrân«, aşa cum l-am învăţat noi din cărţile de istorie.”

„Sub imperiul acesta noi ne-am făcut meseria, şi asta a fost la filmul istoric, a fost la filmul 
contemporan, pentru că Sergiu (n.r. Sergiu Nicolaescu) a abordat şi subiecte contemporane. 
(…) El aborda toate subiectele astea ştiind foarte clar că prin ele, mai mult sau mai puţin, 
poate să ducă o formă de protest. Era micuţa noastră bătălie pe care o duceam cu sistemul”, 
a spus Vladimir Găitan.
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