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Editorial

Responsabilitate faţă 
de viitor!

Î
n câteva zile, elevii vor merge 
din nou la şcoală. Va începe un 
nou an școlar, un nou test de re-
zistenţă atât pentru cei mici cât 

şi pentru cei mari. De la grădiniţă şi până 
la clasa a XII, putem vorbi de o perioadă 
a acumulărilor, de vârste care trec prin 
episoade frumoase, cu experiențe noi și 
cu provocări de care nimeni nu se fereşte. 
Şcoala, societatea, părinţii, îi îndeamnă pe 
elevi să aibă în vedere direcţia spre care se 
îndreaptă în viață, modul în care îşi con-
struiesc cariera și parcursul profesional, să 
îşi dozeze eforturile şi să se străduiască să 
fie cei mai buni în domeniile lor de interes, 
rezultatul fiind aprecierea şi respectul celor 
din jur. Este o rețetă de succes, pe care 
mulţi o recomandă şi pe care la fel de mulţi 
o şi aplică. Se discută din ce în ce mai mult 
despre presiunea exercitată asupra elevilor, 
despre tendinţa de a exagera atunci când 
vine vorba despre performanţele pe care 
aceştia le ating: concursuri, olimpiade, 
manifestări naţionale şi internaţionale. 
Aşadar, începe şcoala, cu aceleași între-
bări legate de sistemul de învăţământ, de 
eficienţă şi eficacitate. De plăcerea sau de 
repus-ul copiilor de a merge la şcoală. Ce 
s-ar putea schimba în bine şi ce s-ar putea 
face pentru a umaniza sistemul şi pentru 
a-i apropia pe dascăli de elevi, pentru a 
face o plăcere şi nu o obligaţie din mersul 
la şcoală? 

În 1918, şcoala a jucat un rol important 
în dezvoltarea societăţii, având rolul de a-i 
întări pe oameni în credinţă, în cunoaş-
tere şi în formarea unei culturi a binelui. 
Acţiunile erau mobilizatoare, obiectivul 
fiind acela de a opri degradarea spirituală 
a societăţii. Educaţia religioasă în şcoli era 
văzută ca o activitate obligatorie, activitate 
ce ţine de educaţia pe care părinţii trebu-
iau să o ofere copiilor acasă, „în interesul 
viitorului neamului nostru”. „Credinţa 
în Dumnezeu este cea mai mare zestre 
spirituală pe care Familia, Biserica, Şcoala 
şi Comunitatea o pot transmite copiilor, 
pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deo-
sebire între valori eterne şi valori efemere 
şi le formează personalitatea, învăţându-i 
să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de 
Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă 
de generaţiile trecute şi responsabilitatea 
faţă de prezent şi de viitor”, se putea citi în 
paginile publicaţiei Biserica şi Şcoala, în 
urmă cu 100 de ani. Ideile acestea sunt la 
fel de valabile şi acum, ca şi atunci. Un arc 
peste timp, o altă reţetă a succesului, care 
ar trebui luată în considerare şi care, poate, 
şi-ar dovedi eficienţa. 

Începe şcoala. Odată cu ea, încep şi 
preocupările noastre pentru caiete, cărţi, 
penare, rechizite. Pentru note mari, pentru 
rezultate, pentru performanţă. În tot acest 
context, trebuie să avem grijă şi de suflet, 
atât de al nostru, cât şi de cel al generaţiilor 
trecute. Pentru că, împreună, am contribuit 
la formarea unei instituţii care ne-a adus 
recunoaştere: Şcoala românească.

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.

Festivalul Internaţional al Tuturor Maghiarilor, de la Giula, a avut şi prestație românească!
Echipele de Păstrarea Tradițiilor a Românilor din Aletea şi Micherechi, alături de Ansamblul de pe 

Valea Someşului, au promovat folclorul românesc prin momentele din timpul paradei costumelor po-
pulare dar şi pe scena amplasată pe lacul de lângă cetate.

În timpul celor trei zile, publicul de toate vârstele s-a bucurat de concerte și dansuri populare pe gustul 
fiecăruia. Ajuns la a XXIV-a ediţie, festivalul a fost un episod de neuitat nu numai pentru giulani ci şi 
pentru numărul mare de turişti aflați la odihnă.
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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.

Nedeea 
românilor de 
pretutindeni

Excursia 
apatenilor în 
România

Nedeea românilor de pretu-
tindeni de la Valea lui Liman a 
ajuns anul acesta la cea de a 48-a 
ediţie. Tradiționala manifestare 
a fost preluată de Primăria To-
meşti, Costel Medelean, primar, 
şi organizată cu ajutorul Consi-
liului Județean Timiş. 

Nedeea a început sâmbătă, 
11 august, cu o seară pentru 
tineret şi a continuat a doua zi 
cu un program cultural-artistic 
la care a participat şi Ansamblul 
„Doina Bihorului” din Ungaria, 
instructor Gheorghe Gros.

Prin strădania edilului şi a 
organizatorilor au încântat au-
ditoriul interpreţi îndrăgiți ai 
folclorului bănățean, ansambluri 
care au oferit o gamă coregrafică 

În 4 august, Autoguvernarea 
de Naţionalitate Română din 
Apateu, preşedinte Ioan Blaga, 
a organizat o excursie de o zi în 
România, în județul limitrof, cu 
următorul itinerariu: Apateu–
Oradea–Stâna de Vale–Chiş-
cău–Peştera Urşilor. Scopul 
acestei excursii a fost acela de a 
vizita mănăstiri şi biserici orto-
doxe, dar şi puncte de atracţie 
turistică renumite.

În autocar au luat loc 35 de 
persoane, grup care s-a îndrep-
tat spre Oradea unde mai întâi 
a poposit la Mănăstirea Sfânta 
Cruce, o vatră monastică impor-
tantă a Episcopiei Oradei, unde 
viețuiesc în trăire duhovnicească 

diversificată şi un spectacol de 
calitate. 

Prezentă la eveniment a fost şi 
doamna ministru a Românilor 
de Pretutindeni, Elena Natalia 
Intotero, care s-a întreținut cu 
delegația din Ungaria, inte-
resându-se de viaţa şi activitatea 
culturală a românilor din ţara 
vecină şi adresând invitații ar-
tiştilor pentru a fi promovați în 
ţara-mamă.

„Este pentru a douăsprezecea 
oară când participăm la acest 
festival şi ne bucurăm că am 
putut fi prezenți. De fiecare dată 
suntem primiți cu mult drag, 
pot spune venim ca »acasă« la 
prieteni noștri din România, la 
cei care nu ezită să întindă o 

mână de ajutor când organizăm 
tabăra de dansuri populare sau 
la alte evenimente. Le suntem 
recunoscători şi le mulțumim 
din suflet. Am avut plăcerea să 
ne întâlnim cu doamna minis-
tru, să ne întreținem într-un 
mod cordial. La spectacol am 
urcat pe scenă cu şase perechi 

de dansatori şi am prezentat 
dansuri bănățene, o suită de 
dansuri populare românești 
din Ungaria, iar împreună cu 
Edit Fodor am interpretat câteva 
melodii românești. Ca de fiecare 
dată, a fost o experienţă frumoa-
să care sperăm că se va repeta”,  
a declarat, pentru ziarul nostru, 

Gheorghe Gros, conducătorul 
ansamblului.

Delegaţia din Ungaria a vizi-
tat regiunea şi mânăstirile de la 
Luncanii de Sus şi Româneşti. 

A fost un eveniment reuşit, cu 
muzică, dans, voie bună și bună-
tăți tradiționale într-un decor 
natural de vis!                                 Delia

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor 
din Ungaria şi Centrul de Documentare 
şi Informare al Autoguvernării pe Ţară 

a Românilor din Ungaria
5700 Giula, str. Sáros nr. 17.

Tel.: 66/647-330
E-mail: postmaster@mroodok.t-online.hu

EDIŢIA A XIV-a
GIULA

sâmbătă, 1 septembrie 2018, de la ora 9,
la Centrul Cultural Românesc (Giula, Piaţa Liceum nr. 2)

Ziua românilor de pretutindeni
 
Autoguvernarea de Naționalitate Română din orașul Százhalombatta or-

ganizează sâmbătă, 25 august, cu începere de la ora 13, o nouă ediţie a 
Zilei românilor de pretutindeni. Locul desfăşurării evenimentului: 2440 
Százhalombatta, str. Szent László nr. 86.

Program: Expunerea unor mâncăruri tradiţionale româneşti, cu 
degustare și muzică cu artistul Csáki Tibor.

Programul este sprijinit de Ministerul Resurselor Umane!
Cei interesaţi sunt aşteptaţi cu mult drag!

Cristina Zimmermann,
preşedinte

mai multe maici, care se roagă şi 
muncesc aici în pace şi linişte. 
Călătorii noștri au putut admira 
biserica mănăstirii, buna rându-
ială care domneşte aici, parcurile 
cu flori, precum şi mulțimea de 
oameni credincioși care partici-
pă la Sfânta Liturghie.

Mai apoi mergând spre cen-
trul orașului, excursioniştii au 
admirat clădirile istorice re-
cent renovate în stil clasic sau 
art-nouveau care impresionează 
pe toți turiștii care vizitează 
oraşul. După un scurt popas, au 
luat drumul munților Bihorului 
care au o înălţime de peste 1100 
m. Au ajuns la Stâna de Vale, 
o stațiune montană foarte cu-

noscută pentru atracțiile sale, 
pentru peisajul montan deosebit, 
pentru aerul curat şi apa lim-
pede, dar şi pentru mănăstirea 
care există în acele locuri. Din 
zona staţiunii Stâna de Vale se 
extrage apa minerală Izvorul 
Minunilor, apreciată pentru 
calitățile curative. Aici, grupul 

excursioniștilor a admirat fru-
musețea munților, bucurându-se 
de vremea frumoasă, următorul 
popas făcându-l la Peștera Ur-
șilor de la Chişcău. Aceasta se 
remarcă prin frumusețea stalac-
titelor şi stalagmitelor şi care are 
un interior cel puţin straniu. La 
Chişcău s-a deschis şi un muzeu 

cu obiect din paleolitic şi neolitic 
care oglindesc modul de viaţă 
preistoric.

Impresionați de atâta fru-
museţe, către seară, obosiți dar 
mulțumiți, apatenii s-au întors 
acasă, unde cu siguranţă au po-
vestit despre toate cele văzute şi 
întâmplate.                    J. Vmirjáncki 



VIAŢA NOASTR ĂCronica l Vineri, 24 august 2018

Sinaia pentru că încântă, mai 
mult decât oricare altă staţiune 
din România, prin arhitectura 
de inspiraţie germanică a caselor 
vechi, pitorescul drum la Stâna 
regală, Babele, Transbucegiul, 
Panoul Padina, Peştera Ialomi-
ţei etc, în acest an a reprezentat 
destinaţia de concediu a unui 
grup de şercădani format din 31 
de persoane. Excursia a fost orga-
nizată în perioada 1–5 august sub 
directa coordonarea a preşedin-
telui Autoguvernării de Naţiona-
litate Română din Şercad,  Ioan 
Táth, cu sprijinul financiar al 
Ministerului Resurselor Umane. 
Grupul de excursionişti a fost ca-
zat la Hotel „Cristal” din Sinaia.

Sinaia ne duce cu gândul, 
în primul rând, la impozantul 
Castel Peleş a cărui construcţie a 
fost începută pe la sfârşitul anilor 
1800, un edificiu, reşedinţă de va-
canţă a familiei regale, singurul 
castel de la acea vreme şi primul 
din Europa, dotat în totalitate cu 
electricitate şi încălzire centrală, 
având şi o imensă sală de teatru. 
Terasele decorate cu statui, cele 
aproximativ 160 de camere şi 
cele trei niveluri impresionează 
prin unicitate şi bogăţie orice 
vizitator. Impresionante sunt şi 
picturile exterioare care împo-
dobesc castelul, inspirate din 
renascentismul german. La fel, în 
interior, întreg castelul impresi-
onează prin mobilierul şi diferi-
tele ornamente. Desigur, grupul 
din Şercad a ţinut să viziteze şi 
Mănăstirea Sinaia, lăcaş de cult 
introdus în Lista monumentelor 

Sinaia, locul 
de vacanţă al 
şercădanilor

istorice din România. Aceasta 
a fost construită în anul 1695 
de către marele spătar Mihai 
Cantacuzino. Mănăstirea Sinaia 
numită şi „Catedrala Carpaţilor” 
este situată într-un cadru feeric 
şi reprezintă identitatea istorică a 
oraşului, fiind prima construcţie 
pe acest teritoriu. Nelipsită a fost 
vizita Castelului Bran, situat în-
tre Munţii Bucegi şi Piatra Cra-
iului, la 30 kilometri de Braşov, 
un punct turistic care atrage an 
de an sute şi sute de vizitatori 
datorită legendei Contelui Dra-
cula, chiar dacă izvoarele istorice 
spun că Vlad Ţepeş ar fi trecut 
pe aici o singură dată, în drum 
spre Braşov. 

Şi dacă tot s-au aflat în apro-
pierea cetăţii Râşnov, organiza-
torul acestei excursii a hotărât 
să se facă un scurt popas la unul 
dintre cele mai bine păstrate 
ansambluri fortificate din Tran-
silvania. Cele mai vechi structuri 
păstrate până în prezent datează 
din secolul al XIV-lea, probabil 
pe locul fortificaţiei din lemn 
ridicate de Cavalerii Teutoni. 
Această cetate controla prin 
poziţia sa strategică accesul în 
Transilvania dinspre Valea Râş-
noavei. Crucea Eroilor Neamului 
de pe Vârful Caraiman ridicată 
la iniţiativa Reginei Maria între 
anii 1926–1928, în memoria os-
taşilor români căzuţi în Primul 
Război Mondial în luptele îm-
potriva armatei germane pentru 
ocuparea Transilvaniei, a fost 
un alt obiectiv turistic vizitat de 
către grupul de şercădani. 

Peştera Ialomiţei, una dintre 
cele mai cunoscute peşteri din 
Munţii Bucegi, a atras interesul 
grupului nostru, aceasta fiind 
vizitată şi admirată. La intrarea 
în peşteră se af lă Mănăstirea 
Ialomiţei, ridicată în secolul al 
XVI-lea, ctitorită de voievodul 
Ţării Româneşti, Mihnea cel 
Rău. 

Sfinxul şi Babele, monumente 
naturale ale Munţilor Bucegi, vor 
rămâne şi în continuare atracţia 
celor pasionaţi de plimbări pe 
munte însă, este nevoie de multă 
răbdare pentru a ajunge la peste 
2000 de metri altitudine. Pentru 
a se ajunge la această altitudine 
o poţi lua la pas pe poteci sau 
cu telecabina. Experienţa nu 
rămâne unică, deoarece toţi 
cei care ajung aici, promit să se 
mai reîntoarcă. În drumul spre 
destinaţie s-au făcut mai multe 
popasuri, excursioniştii dorind 
să viziteze astfel cât mai multe 
mănăstiri. 

Săliştea Sibiului a fost, de 
asemenea, un loc vizitat de şer-
cădani, iar grupul a fost întâm-
pinat la Pensiunea Domnescu 
de membrii familiei Domnescu, 
proprietari (Costel şi Maria), 
vechi prieteni ai organizatorului, 
unde s-a servit atât la dus cât şi 
la întors masa de prânz pregătită 
ca „la mama acasă”, delicatese 
tradiţionale româneşti, a căror 
reţetă a fost cerută de o mare 
parte a gospodinelor din Şercad. 
Ciorba ţărănească, dar şi cea de 
vită, sunt specialităţi ale casei. 

„Şi excursia din acest an a fost 
una foarte reuşită. Am încercat 
să vizităm cât mai multe obiec-
tive turistice ale ţării mamă, 
atât cât timpul şi fondurile ne-
au permis şi sunt convins că 
toţi participanţii au fost foarte 
încântaţi de cele văzute, trăite. 
Minunăţiile României sunt pe 
lista de vizită anuală a membrilor 
comunităţii române din micul 
orăşel Şercad şi ne dorim să pu-
tem organiza şi la anul un astfel 
de program. Ţin să mulţumesc şi 
pe această cale Ministerului Re-
surselor Umane pentru sprijinul 
acordat, organizarea excursiei 
nefiind posibilă fără acest sprijin. 
Mă bucur că am fost martor la 
bucuria conlocuitorilor mei şi nu 
pot decât să sper la cât mai multe 
programe de acest gen” – ne-a 
declarat Ioan Táth, preşedintele 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română din Şercad.

Minunăţiile construcţiilor, a 
mănăstirilor, lăcașurilor de cult 
vizitate dar şi ale naturii din Ro-
mânia a făcut ca această excursie 
să fie una de neuitat.

Corina
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Blândeţea
Galateni 5:22–23

Cuvântul vieţii
 

„Cei blânzi moştenesc ţara 
şi au belşug de pace.”

Psalmul 37:11

„Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, 
facerea de bine, credincioşia, 
blândeţea, înfrânarea poftelor. 
Împotriva acestor lucruri nu este 
lege.” Vers 22–23.

Apostolul Pavel, în versetul 
19, înşiră faptele firii pământeşti, 
apoi, în contrast cu acestea, 
prezintă roada Duhului. Duhul 
Sfânt, dacă locuieşte în om, aduce 
schimbarea caracterului. Roada 
Duhului este, una singură, şi anu-
me naşterea din nou. Aceasta se 
manifestă în însuşirile noi, înşira-
te de apostol. Faptul că credincio-
sul are aceste virtuţi şi e capabil 
să facă bine, să îndure, să rabde în 
credincioşie, se datorează naşterii 
din nou. Omul firesc e incapabil 
să producă roade duhovniceşti, 
nu se poate schimba şi înbunătăţi. 
Prin profetul Ieremia, Domnul îi 
zice poporului: „Poate un etio-
pian să-şi schimbe pielea sau un 
pardos să-şi schimbe petele? Tot 
aşa, aţi putea voi să faceţi binele, 
voi, care sunteţi deprinşi să faceţi 
răul?” Ieremia 13:23.

Apostolul Pavel recunoaşte 
zicând: „Ştiu, în adevăr, că nimic 
bun nu locuieşte în mine, adică 
în firea mea pământească, pentru 
că, ce-i drept, am voinţa să fac 
binele, dar n-am puterea să-l fac. 
Căci binele pe care vreau să-l fac, 
nu-l fac, ci răul pe care nu vreau 
să-l fac, iată ce fac!” Romani 
7:18–19.

Roada Duhului e totalitatea 
virtuţilor omului evlavios, care 
trăieşte în frica de Dumnezeu. 
E una şi întreagă, compusă din 
caracteristicele nobile ale omului 
condus de Duhul Sfânt. Însuşirile 
omului născut din nou alcătuiesc 
un tot unitar, din care nu poate 
lipsi nici una. Dacă una din ele 
lipseşte atunci îşi pierde toată 
valoarea. Biserica din Efes a avut 
multe fapte bune, remarcabile, 
dar şi-a pierdut dragostea dintâi. 
Pentru aceasta avertismentul 
Domnului o îndeamnă la pocăin-
ţă. „Ştiu faptele tale, osteneala ta 
şi răbdarea ta şi că nu poţi suferi 
pe cei răi...Ştiu că ai răbdare, că 
ai suferit din pricina Numelui 
Meu şi că n-ai obosit. Dar ce am 
împotriva ta este că ţi-ai părăsit 
dragostea dintâi. Adu-ţi, dar, 
aminte de unde ai căzut, pocă-
ieşte-te şi întoarce-te la faptele 
tale dintâi…” Apocalipsa 2:2–5.

Nu putem fi ucenicii Domnu-
lui fără iubire, pace, bunătate, 
facere de bine sau fără răbdare 
şi bucurie.

Dumnezeu e blând. Când pro-
fetul Ilie a dorit să vadă faţa 

Domnului, atunci Dumnezeu i 
s-a arătat într-un susur blând. 
„Şi după cutremurul de pământ, 
a venit un foc. Domnul nu era în 
focul acela. Şi după foc, a venit 
un susur blând şi subţire. Când 
l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu 
mantaua, a ieşit şi a stat la gura 
peşterii. Şi un glas i-a vorbit, 
zicând: Ce faci tu aici, Ilie?” I 
Împăraţi 19:12–13.

Cuvântul Domnului ne în-
deamnă la blândeţe. Domnul 
Isus ne cheamă să învăţăm de la 
El blândețea. „Luaţi jugul Meu 
asupra voastră şi învăţaţi de la 
Mine, căci Eu sunt blând şi smerit 
cu inima…” Matei 11:29. În pre-
dica de pe munte Domnul spune: 
„Ferice de cei blânzi, căci ei vor 
moşteni pământul!” Matei 5:5.

Blândeţea nu derivă din firea 
omului, ea e roada Duhului, e 
însuşirea omului nou-născut. 
Blândeţea cuprinde în ea iubire, 
îndelungă răbdare, stăpânire de 
sine, pace şi dorinţă după pace, 
credinţă şi facere de bine. Blân-
deţea şi smerenia nu înseamnă 
slăbiciune, ci putere supusă. 
Domnul Isus avea toată puterea, 
în cer şi pe pământ, dar a trăit 
blând şi smerit cu inima, pen-
tru că S-a supus voinţei Tatălui 
ceresc.

Apostolul Iacov ne îndeamnă. 
„De aceea, lepădaţi orice necu-
răţie şi orice revărsare de răutate 
şi primiţi cu blândeţe Cuvântul 
sădit în voi, care vă poate mântui 
sufletele.” Iacov 1:21.

Avem lipsă de blândeţe pentru 
a ne îndeplini menirea noastră 
de creştini. „Fraţilor, chiar dacă 
un om ar cădea deodată în vreo 
greşală, voi, care sunteţi duhov-
niceşti, să-l ridicaţi cu duhul 
blândeţii…” Galateni 6:1.

Comportamentul creştinului 
trebuie să corespundă cerinţelor 
credinţei. Apostolul Pavel are în-
demnul: „…Să vă purtaţi într-un 
chip vrednic de chemarea pe care 
aţi primit-o, cu toată smerenia şi 
blândeţea, cu îndelungă răbdare. 
Îngăduiţi-vă unii pe alţii în dra-
goste şi căutaţi să păstraţi unirea 
Duhului prin legătura păcii.” 
Efeseni 4:1–3. 

Pe filipeni îi îndeamnă apos-
tolul: „Blândeţea voastră să fie 
cunoscută de toţi oamenii…” 
Filipeni 4:5.

Despre slujitorii bisericii, 
apostolul scrie următoarele: „Dar 
trebuie ca episcopul să fie fără 
prihană, bărbatul unei singure 
neveste, cumpătat, înţelept, vred-
nic de cinste, primitor de oaspeţi, 
în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie 
nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor 

de câştig mârşav, ci să fie blând, 
nu gâlcevitor, nu iubitor de bani.” 
I Timotei 3:2–3.

În alt loc apostolul scrie: „Şi 
robul Domnului nu trebuie să 
se certe, ci să fie blând cu toţi, 
în stare să înveţe pe toţi, plin de 
îngăduinţă răbdătoare, să îndrep-
te cu blândeţe pe potrivnici…” II 
Timotei 2:24–25.

Pe Tit îl îndeamnă să transmi-
tă învăţătura sănătoasă. „Adu-le 
aminte să fie supuşi stăpânilor 
şi dregătorilor, să-i asculte să fie 
gata să facă orice lucru bun, să nu 
vorbească de rău pe nimeni, să nu 
fie gata de ceartă, ci cumpătaţi şi 
plini de blândeţe faţă de toţi oa-
menii.” Tit 3:1–2. Apostolul Iacov 
trage atenţia cititorilor asupra 
înţelepciunii cereşti.

„Înţelepciunea care vine de sus 
este întâi curată, apoi paşnică, 
blândă, uşor de înduplecat, plină 
de îndurare şi de roade bune, fără 
părtinire, nefăţarnică.” Iacoc 
3:17.

Apostolul Petru îndeamnă fe-
meile la o comportare spre lauda 
lui Dumnezeu. „Podoaba voastră 
să nu fie podoaba de afară, care 

stă în împletitura părului, în 
purtarea de scule din aur sau 
în îmbrăcarea hainelor, ci să fie 
omul ascuns al inimii, în curăţia 
nepieritoare a unui duh blând şi 
liniştit, care este de mare preţ 
înaintea lui Dumnezeu.” I Petru 
3:3–4.

Apostolul are îndemnul ca 
creştinii să-l sfinţească pe Dum-
nezeu şi în suferinţi şi-n mijlocul 
asupririlor. „Ci sfinţiţi în inimile 
voastre pe Cristos ca Domn. Fiţi 
totdeauna gata să răspundeţi ori-
cui vă cere socoteală de nădejdea 
care este în voi, dar cu blândeţe 
şi teamă.” I Petru 3:15.

Opusul blândeţei e mânia. 
Omul nu e ferit de sentimentul 
de indignare şi mânie. Moise a 
fost cel mai blând om de pe pă-
mânt. Despre el citim că: „Moise 
însă era un om foarte blând, mai 
blând decât orice om de pe faţa 
pământului.” Numeri 12:3. Dar 
totuşi şi Moise s-a aprins de mâ-
nie, când s-a coborât de pe mun-
tele Sinai, cu tăblile Legii, văzând 
poporul jucând în jurul viţelului 
de aur. „Şi, pe când se apropia de 
tabără, a văzut viţelul şi jocurile. 

Moise s-a aprins de mânie, a 
aruncat tablele din mână şi le-a 
sfărâmat de piciorul muntelui. 
A luat viţelul pe care-l făcuseră 
ei şi l-a ars în foc. L-a prefăcut în 
cenuşă, a presărat cenuşa pe faţa 
apei şi a dat-o copiilor lui Israel 
s-o bea.” Exodul 32:19–20.

Tot aşa şi Domnul Isus S-a 
purtat aspru cu cei ce cumpă-
rau, vindeau şi schimbau bani în 
Templul Domnului. „Isus a intrat 
în Templul lui Dumnezeu. A dat 
afară pe toţi cei ce vindeau şi 
cumpărau în Templu, a răsturnat 
mesele schimbătorilor de bani şi 
scaunele celor ce vindeau porum-
bei şi le-a zis: Este scris: Casa Mea 
se va chema o casă de rugăciune. 
Dar voi aţi făcut din ea o peşteră 
de tâlhari.” Matei 21:12–13.

Domnul a făcut lucrul acesta, 
la fel ca şi Moise, din râvnă pen-
tru Dumnezeu.

Omul nu e scutit de mânie, dar 
apostolul ne îndeamnă, zicând: 
„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi. Să 
n-apună soarele peste mânia 
voastră.” Efeseni 4:26.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter 

HEINEK OTTÓ
(1960–2018)

O inimă mare a încetat să 
mai bată!

După o grea şi îndelungată 
suferinţă, Heinek Ottó, preşe-
dintele Autoguvernării pe Ţară 
a Germanilor din Ungaria, 
luni, 20 august, a trecut la cele 
veşnice. 

Heinek Ottó s-a născut la 
Mohács, în anul 1960. A urmat 
Facultatea de Filologie Janus 
Pannonius din Pécs, speciali-
zarea maghiară-germană ob-
ţinând diploma în vara anului 
1983 după care în anul 1990 
a devenit angajatul instituţiei 
germane Neue Zeintung. În 
anii ’90 a fost conducătorul 
Oficiului Naţional al Naţio-
nalităţilor şi Etnicilor ca apoi, 
între anii 1995–1999 să ocupe 
funcţia de vicepreşedinte. 

În anul 1999 a fost ales ca 

preşedinte al Autoguvernării pe 
Ţară a Germanilor, fiind reales 
în această funcţie atât la alegerile 
din anul 2003 cât şi din 2007. La 
alegerile parlamentare din anul 
2014, ca şi conducător al listei 
naţionalităţii pe care o reprezen-
ta, a fost ales ca şi reprezentant 
al germanilor în Parlament, însă 

a renunţat la această funcţie 
înainte de a-şi începe activi-
tatea, acest loc fiind ocupat de 
Ritter Imre.

Heinek Ottó, pe lângă aces-
tea a fost autor a numeroase 
articole, publicaţii în limba 
germană, o personalitate pu-
ternică şi neobosită când venea 
vorba despre naţionalitatea 
germană, cultura şi identitatea 
neamului de care aparţinea, 
contribuind la întărirea şi pro-
movarea acestora. 

Cu nemăsurată durere, con-
ducerea Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria 
transmite pe această cale sin-
cere condoleanțe familiei îndu-
rerate şi comunității germane, 
pentru imensa pierdere. 

Dumnezeu să-i dea odihna 
cea veşnică!
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Dansul popular reprezintă o 
valoare culturală pe care avem 
datoria să o ocrotim şi să o lă-
săm moştenire copiilor noştri. 
Prin realizarea de tabere şi cur-
suri de dansuri populare, se păs-
trează vie legătura cu tradiţia şi 
identitatea noastră naţională, o 
sărbătoare a vieţii şi spiritului 
nostru ca popor. Atâta timp cât 
suntem deschiși şi dornici de a 
descoperi adevăratul tezaur pe 
care îl deținem, de a-l perpetua 
şi de a-l cinsti, nu avem cum să 
pierdem identitatea naţională.

Autoguvernarea de Naţio-
nalitate Română din Cenadul 
Unguresc, prin accesarea unui 
proiect la Ministerul Resurse-
lor Umane, a câştigat suma de 

Tabără de 
promovarea 
tradiţiilor şi 
dans popular 
la Cenadul 
Unguresc

800.000 Ft pentru realizarea 
unei tabere de promovare a 
tradiţiilor şi dansului popular.

Proiectul s-a implementat în 
perioada 23–28 iulie, activitatea 
fiind coordonată de Gheorghe 
Gros,  instructorul Ansam-
blului „Doina Bihorului”, şi 
ajutorul său Hegedűs Zsanett. 
Au participat tineri şi copii din 
localitate, care frecventează 
cursurile de dans popular ini-
țiate în cadrul școlii – Berta 
Noémi Sztella, Berta Amanda, 
Berta Vivien, Berta Diána, 
Lakatos Diána, Nagy Nikolett, 
Lole Brendon, Ferenczi Gyula, 
Szabó Patrik, Gyenge Inez, Bíró 
Annamária, Hajdú Martin, 
Putnoki Renáta. 

În timpul celor şase zile, par-
ticipanţii au învăţat noi dansuri 
populare românești, locul de 
repetiţie fiind Casa de Cultură. 

Pe durata taberei au avut 
posibilitatea să-şi îmbunătă-
țească cunoștințele şi abilitățile, 
iar cele învățate pe parcursul 
taberei au fost prezentate în-
tr-un spectacol la închiderea 
evenimentului, spectatori fiind 
părinții copiilor, localnici, dar şi 
români din localitate. 

Evenimentul a fost oficiat şi 
de consulul general al României 
la Seghedin, Daniel Banu, care 
a ţinut să felicite organizatorii 
şi participanţii pentru reuşita 
manifestării şi pentru strădania 
de a învăţa şi promova dansul 
românesc.

Scopul taberei a fost păstrarea 
şi valorificarea tradiţiei stră-
moşeşti, stimularea în rândul 
copiilor şi tinerilor, a interesului 
pentru receptarea, păstrarea şi 
punerea în valoare a frumuseții 
portului popular, apropierea 
de tradițiile populare, precum 
şi descoperirea şi promovarea 
formațiilor de dansuri populare 
şi a ansamblurilor folclorice.                                 

Delia

În localitatea Apateu, a avut 
loc în perioada 9–11 august,  
Festivalul „Kun László”, care 
se desfăşoară aici an de an. 
Acest festival tradiţional este 
aşteptat cu mare bucurie şi 
interes de către toţi locuitorii 
din Apateu, din împrejurimi, 
dar şi de echipele participante 
pentru că este un prilej de voie 
bună, de întâlnire între prieteni 
şi un prilej de a aprecia echipele 
care evoluează pe scenă, în faţa 
spectatorilor. Au fost invitate 
la acest festival ansambluri şi 
interpreţi din toată ţara, care 
s-au străduit şi au reuşit să ri-
dice la cote înalte prestaţia lor 
şi a festivalului, în acelaşi timp.

Remarcăm între invitaţi for-
maţia de dansuri populare 
„Baraboly” din Berettyóújfalu, 
cântăreaţa de muzică popula-
ră Balázs Amarilla, Peszterce 

Festivalul 
„Kun László”, 
de la Apateu

Szabadidő a oraşului Komádi, 
din Homorogul Unguresc „Őszi 
Csalogató”, formaţie de dansuri 
populare, din Körösnagyhar-
sány, fomaţia de dansuri popu-
lare şi Vox, formaţie de muzică 
uşoară.

Festivalul a fost deschis de 
domnul parlamentar dr. Vitányi 
István, care a subliniat impor-
tanţa acestui festival pentru 
promovarea valorilor muzicale 
şi a dansului popular din Un-
garia. În continuare, domnul 
vicepreşedinte al Consiliului 
Judeţean Hajdú-Bihar, Bulcsu 
László, a mulţumit tuturor in-
vitaţilor pentru onoarea de a fi 
prezenţi la această manifestare 
culturală atât de importantă.

Începând de joi, până sâmbă-
tă, pe scena festivalului au cules 
aplauze binemeritate formaţiile 
de dansuri populare şi artişti 

care au fost foarte apreciaţi 
de publicul spectator prezent 
în număr mare în sală. De o 
atenţie sporită au avut parte 
şi copiii alături de părinţii lor, 
care în locuri special amenajate 
s-au putut juca şi distra. Toţi 

cei prezenţi au avut parte de 
un timp minunat, pe măsura 
strădaniilor organizatorilor.  

În aceste trei zile au mai 
concertat artişti: Dánielfy Ger-
gő şi Utazók, Horváth Tamás, 
Majka & Curtis, Nótár Mary, 
Sihell Ferry şi Henna, Oszvald 
Marika, AK26, Nagy Feró şi 
Beatrice, Galambos Lajos şi 
prietenii, Rico şi Miss Mood, 
Mario, Vastag Tamás şi Kele-
men Kabátban. 

La acest festival au fost pre-
gătite şi specialităţi culinare 
locale „gusturi apătene”, care au 

putut fi cumpărate sau servite 
în locuri special amenajate. 
Sâmbătă, la încheierea zilelor 
festivalului, la intrarea princi-
pală, pe un banner s-a putut citi 
următoarea frază: „Mulţumim 
că aţi fost prezenţi aici. Vă 
aşteptăm şi anul viitor la Festi-
valul »Kun László«, în perioada 
8–10 august.” 

A fost un festival maraton, 
cu multe formaţii invitate, cu 
multă muncă şi iniţiativă orga-
nizatorică de care, autorităţile 
locale s-au achitat cu cinste.

J. Vmirjáncki
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Asociaţia Româno-Maghiară 
din Chitighaz a organizat şi 
anul acesta un program dedicat 
vizitării unor locuri minunate 
din Ardeal, România.

Asociaţia a pornit la drum 
cu un grup format din 38 de 
persoane. În acest pelerinaj, 
asociaţia a beneficiat de posi-
bilitate legării şi unui acord de 
înfrăţire cu Asociaţia de Tineret 
din localitatea Nicoleşti, judeţul 
Harghita. Acest program s-a 
putut realiza datorită sprijinului 
acordat din partea Ministe-
rului Resurselor Umane de la 
Budapesta, pe baza proiectului 
NEMZ–CIST–EPER–18–0309, 
respectiv a Autoguvernării de 
Naţionalitate Română a Jude-
ţului Bichiş. 

Conducătorul asociaţiei din 
Nicoleşti, András Róbert, a în-
tâmpinat membrii asociaţiei 
din Chitighaz cu mare căldură, 
aceştia fiind primiţi la Pensiu-
nea Csíkszépvíz Kishavas, locul 
unde a fost cazat întregul grup. 
Desigur, prima zi a fost dedicată 
unui program comun, cu inten-
ţia ca membrii asociaţiilor să se 
cunoască, să lege prietenii. În 
numele asociaţiei Româno-Ma-
ghiare din Chitighaz, a salutat 
pe cei prezenţi doamna Zalai 
Józsefné Ilona, preşedinte, după 
care a luat cuvântul domnul 
András Róbert. Ulterior, cei 
prezenţi, ajutaţi de gazde, au 
stabilit un program pentru zi-
lele ce urmau să fie petrecute în 
acea zonă. Astfel, în prima zi s-a 
vizitat mina de sare de la Praid 
şi frumuseţile locului. După o 
zi lungă de călătorit, grupul s-a 
reîntors la locul de cazare, iar 
după ce s-a servit cina au vizitat 
şi Barajul Frumoasa, un lac de 
acumulare cu un volum total de 
10,6 milioane m3 de apă.

A doua zi, programul a con-
tinuat cu vizitarea municipiului 
Braşov, unde grupul de chitig-
hăzeni a luat telecabina pentru 
a admira panorama oraşului 
Braşov. 

La pas prin 
Ardeal

În cea de-a treia zi s-a făcut 
o vizită la „graniţa milenară”, 
de la marginea satului putând 
fi văzute rămăşiţele istorice ale 
bornelor de graniţă, care marca 
hotarul monarhiei austro-un-
gare unde s-au depus şi coroane 
de f lori. Calea ferată, de aici, 
una dintre cele mai vechi din 
Europa, a fost construită în anul 
1897 de către inginerul austriac 
Pfaff Ferenc, iar ghidul turistic 
a redat o frumoasă poveste 
istorică, pe marginea acestui 
obiectiv. După aceasta, întregul 
grup a avut program liber, cei 
dornici au urcat la ruinele Cetă-
ţii Ghimes (Rákóczi) făcând un 
scurt popas la stâlpul memorial 
aşezat spre amintire acolo. În 
orele de după-masă grupul de 
chitighăzeni a vizitat fabrica de 
bere de la Miercurea Ciuc după 
care, la Casa de Cultură, au fost 
primiţi de către gazdele locului, 
care le-au pregătit o gustoasă 
mămăliguţă cu brânză şi sla-
nă, o adevărată delicateţe iar 
pentru cină au fost răsfăţaţi cu 
sărmăluţe. 

Momentul „bătăliile bucă-
tăriilor”

Ziua următoare, mult aştep-
tată de către membrii asociaţiei 
din Chitighaz, a început cu un 
frumos concert muzical redat de 
formaţia de instrumente de su-
flat din localitate. Ziua dedicată 
gastronomiei a fost o adevărată 
provocare, cei din Chitighaz 
dorind să pună în valoare gus-
turile din locul de apartenenţă. 
Gazdele au asigurat fiecărei 
echipe participante 7 kilograme 
de carne, astfel că echipa din 
Chitighaz cu numele „Betyárok” 
(Haiducii), formată din 14 per-
soane, a pregătit tradiţionalul 
gulaş. Mâinile harnice s-au pus 
imediat la treabă pentru ca la ora 
amiezii să se prezinte în faţa ju-
riului cele preparate. Chiar dacă 
echipa noastră nu s-a clasat pe 
locurile fruntaşe, participarea 
la acest concurs gastronomic a 
însemnat o mare bucurie. S-au 

legat noi prietenii, s-au cunoscut 
cu oameni ai locului, s-au simţit 
bine împreună!

În timp ce membrii echi-
pei pregăteau bucatele, ceilalţi 
chitighăzeni au vizitat Miercu-
rea Ciuc, participând la Sfânta 
Liturghie din cadrul Bisericii 
Franciscane după care, au par-
ticipat la diferite competiţii 
precum spargerea de baloane 
folosind un cerc, aruncarea de 
CD în lubeniţă, toate acestea 
la o distanţă de cinci metri. La 
„forţă”, echipa din Chitighaz s-a 
clasat pe locul întâi, după ce au 
reuşit să tracteze primii un au-
tomobil pe o suprafaţă umedă. 
Ziua a fost încheiată cu un foc 
de tabără. 

Tanti Kató, membră a asocia-
ţiei din Miercurea Ciuc, a intrat 
în dans cu ai noştri. 

Cea de-a cincea zi a fost ziua 
în care, după ce s-a servit micul 
dejun, chitighăzenii au pornit 
spre casă făcând un scurt popas 
în localitatea Lupeni, la mo-
numentul ridicat în memoria 
scriitorului Tamási Áron. 

Zalai Józsefné, preşedintele 
Asociaţiei Româno–Maghiare 
din Chitighaz a declarat: „Acest 
program organizat în România 
ne-a ajutat să ne cunoaştem mai 
bine cultura, tradiţiile, viaţa de 
zi cu zi, obiceiurile reciproce. La 

despărţirea de minunatele noas-
tre gazde ne-am promis să ne 
revedem cât de curând, întărind 
astfel relaţiile. Prin această călă-
torie, membrii asociaţiei noastre 
au avut parte de un program 
variat, care a cuprins o mulţime 
de activităţi. Mulţumim şi pe 

această cale Ministerului Re-
surselor Umane de la Budapesta 
pentru sprijinul acordat pe baza 
proiectului NEMZ–CISZ–18–
0309, respectiv Autoguvernării 
de Naţionalitate Română a Jude-
ţului Bichiş”.                    

Corina
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Mii de români atraşi 
în proiectul „Satele 
Unite ale României” 

La finele evenimentului, judeţul Maramureş va primi din partea principalilor organizatori 
titlul de „Capitală Culturală Ţărănească”.  Conform celor implicaţi, proiectul cultural încearcă 
să unească comunităţile rurale ale Românei cu lumea urbană, ca un veritabil pod durabil de 
promovare a culturii tradiţionale, pornind din vara anului Centenar al Marii Uniri.

„Ideea de »reuniune a satelor«, aici, în Săpânţa, înseamnă o horă mare, o repetiţie pentru 
adunarea de 1 Decembrie de la Alba Iulia”, a spus Peter Hurley. Evenimentul muzical a fost 
deschis, sâmbătă seară, de Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, cunoscuţii artişti 
Florentina şi Petre Giurgi, urmând numeroase momente artistice cu formaţii şi tarafuri 
din ţară şi străinătate. Duminică după-amiază însă vor avea loc majoritatea momentelor 
muzicale dedicate publicului şi turiştilor.

„E un eveniment unic, un eveniment prin care arătăm valoarea cântecului şi jocului tra-
diţional aşa cum a fost păstrat la origini, în sat. Artiştii vor evolua pe scena modestă, aşa 
cum se întâmpla în urmă cu zeci de ani, adică, simplu şi curat, sprijiniţi doar de sonorizare. 
Conceptul »Reuniunea satelor« aduce într-un singur loc români şi comunităţi româneşti 
din vecinătatea graniţelor, care prin muzică şi cântec trăiesc şi duc mai departe tradiţiile 
arhaice ale satului românesc”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, 
Doru Dăncuş.

Evenimentul „Satele Unite ale României” a strâns, sâmbătă seară, în comuna Săpânţa, 
în cadrul proiectului cultural „Reuniunea satelor”, aproape 2.000 de participanţi din ţară şi 
străinătate. Pe scena în aer liber având ca simbol un fus din lemn de câţiva metri, aşezat în 
centru, pe care a fost arborat drapelul României şi al UE, vor evolua până târziu în noapte 
numeroşi artişti.

La evenimentul din acest an au răspuns invitaţiei organizatorilor, printre care se află şi 
irlandezul Peter Hurley, delegaţii ale unor formaţii artistice din România, Ungaria, Bulga-
ria, Republica Moldova, Timoc, dar şi din comunităţile româneşti aşezate în Transcarpatia 
şi Bucovina de Nord, Ucraina.

Acesta a precizat că în prima seară, fiecare taraf invitat va cânta la liberă alegere, se 
cântă numai live cu instrumente, iar mâncarea servită publicului şi invitaţilor face parte 
din bucătăria tradiţională specifică Maramureşului. De asemenea, organizatorul principal 
al evenimentului din comuna Săpânţa, Peter Hurley, a amintit celor prezenţi la deschidere 
că „Reuniunea satelor” înseamnă o uriaşă repetiţie pentru adunarea de 1 Decembrie de la 
Alba Iulia.
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Zi Culturală Românească şi Festival Gastronomic, la Macău
Sâmbătă, 18 august, Autoguvernarea de Na-

ţionalitate Română din Macău, preşedinte Iulia 
Birta, vicepreşedinte Iolanta Simonfi şi membru 
dr. Margareta Erdősy, a organizat cea de-a șaptea 
ediție a Zilei Culturale şi cea de-a cincea ediție a 
Festivalului Gastronomic, două evenimente rea-
lizate în aceeaşi zi cu scopul de a întregi valorile 
strămoșești. Manifestările au avut loc aproape de 
graniţa cu România, pe malul Mureşului, la Casa 
Verde, un simbol al legăturilor de prietenie dintre 
români şi maghiari. Scopul acestor manifestări a 
fost de a prezenta şi promova cultura şi tradițiile 
românești dar şi de a lega simbolic „punţi” între 
comunităţile de pe o parte şi de cealaltă a graniței. 

Pentru Festivalul de gătit s-au înscris echipele  
Autoguvernărilor de Naţionalitate Românilor din 
Macău, Nădlac, Csanádpalota, Aletea, Cenadul 
Unguresc, Centrul de Documentare şi Informare 
al AŢRU, Doamnele cu găluște din Nădlac, Pri-
măria din Sânicolaul Mare – România, Primăria 
din Nădlacul Românesc.

Preparatele culinare românești au fost la înăl-

țime. Amintim aici: ciorba ţărănească, sărmăluţele, 
mămăliguța cu brânză, smântână şi jumări, tocana 
de oaie, ardeii umpluți şi multe altele. Strădania bu-
cătarilor a fost răsplătită cu diplome şi mici atenţii 
din partea organizatorilor. 

Momente frumoase, de voie bună, au colorat 
evenimentul! 

Programul cultural a fost susţinut de membrii 
asociației „Îndrăznește să fii tu” din Pecica, repre-
zentată de doamna Anca Chevereșan, Asociației 
Culturale Zimandul, coregraf Peri Vasile, Asociației 
Creștin-Ortodoxă „Junii Nădlacului” și zicătorul 
popular de la Macea, Baci Gyuri a lu' Hămfău.

Muzica a fost asigurată de Ioan László din Văr-
şand, România.

Manifestarea de la Macău a venit să întregească 
multitudinea de evenimente pe care Autoguver-
narea de Naționalitate Română le implementează 
datorită proiectelor câștigate la Fondul de Subven-
ții din cadrul Ministerului Resurselor Umane. Cu 
această ocazie Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
a acordat o diplomă de merit doamnei Iulia Birta.

Au răspuns invitației organizatorilor oficiali 
români şi maghiari, Cristian Daniel, consul la 
Consulatul României la Seghedin, Traian Cresta, 
reprezentantul românilor în Parlamentul de la 
Budapesta, Tiberiu Juhász, președintele Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, Mariana 
Negreu Vetró, directorul Centrului de Documentare 
şi Informare al AŢRU şi președintele Autoguvernării 
de Naționalitate Română din Csanádpalota, Róbert 
Vetró, preşedintele Autoguvernării de Naţionalitate 
Română din Nădlac, Gheorghe Bágy, președintele 
Autoguvernării de Naţionalitate Română din Aletea, 
Túri András Istvánné, vicepreședintele Autoguver-
nării Române din Cenadul Unguresc, Toldi János, 
consilier local, Ioan Mărginean, primarul localităţii 
Nădlac (România),  o delegație a orașului Sânicolaul 
Mare – România, iar din partea Universităţii „Aurel 
Vlaicu”, dr. ing. Anca Mihaela Dicu, de la Faculta-
tea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția 
Mediului.

Cu această ocazie Traian Cresta, Tiberiu Juhász, 
Cristian Daniel, Anca Mihaela Dicu, Anca Che-
vereșan şi Iulia Birta au vorbit în alocuțiunile lor 
despre importanţa păstrării şi promovării valorilor 
culturale românești, a limbii materne, a trăirii în 
uniune frăţească, accentuate prin organizarea unor 
manifestări de acest gen.    

A fost o zi a culturii şi gastronomiei românești, o 
zi a socializării şi veseliei!

Delia


