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Editorial

De Ziua Limbii 
Române

Z iua de 31 august a fost proclamată, 
prin legea 53/2013, drept Ziua Lim-
bii Române. Aveam nevoie şi noi, 
românii, de o zi a limbii române, o 

zi în care să întrebăm şi să răspundem, să 
stârnim dezbateri despre rolul şi influenţa 
limbii române, despre tradiţie, neam şi istorie, 
despre moştenirea spirituală, despre religie şi 
credinţă. Despre toate acestea se poate vorbi 
atunci când vorbeşti de limba română. Învă-
ţată, iubită, cultivată, îngrijită sau dimpotrivă, 
uitată, bruiată, amestecată cu alte vorbe venite 
din alte neamuri, limba română uneşte, defi-
neşte identitatea, se moşteneşte şi se învaţă pe 
tot parcursul vieţii. Vasile Alecsandri spunea 
despre limba română că este „tezaurul cel mai 
preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, 
depozitul sacru lăsat de generaţiile trecute”.
    „Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim! 
Altă limbă-armonioasă / Ca ea nu găsim.” Sunt 
versuri pe care le ştie tot românul, de la mic 
la mare, scrise de Gheorghe Sion şi rămase în 
istorie. „Limba noastră-i o comoară / În adân-
curi înfundată / Un şirag de piatră rară / Pe 
moşie revărsată”, spunea şi Alexei Mateevici.  
Cât va mai fi de mândră şi de dulce peste câ-
teva decenii rămâne de văzut, în condiţiile în 
care transformările ligvistice sunt extrem de 
multe, iar limbajul reţelelor sociale se simte 
asupra vocabularului!  
    Mai putem vorbi despre limba română ca 
despre o comoară în condiţiie în care asistăm 
la o deformare a graiului, la o stâlcire a vor-
belor, la o preluare fără noimă a unor cuvinte 
străine, care nu au nicio legătură cu şiragurile 
de pietre rare la care făcea referire poetul. Cine 
este responsabil pentru acest proces, unde se 
pot căuta şi găsi vinovaţii sunt întrebări la care 
răspunsurile sunt greu (sau nu!) de găsit. De 
vină este poate globalizarea, preluarea din alte 
limbi şi în special din cea engleză a unor cuvin-
te care înlocuiesc, uneori fără rost, cuvinte din 
limba română, doar de dragul de a părea mai 
european, mai deschis spre occident. Asistăm 
la implementarea unui nou gen de limbaj de 
lemn, limbaj „englezit”. Nu contestă nimeni 
că orice limbă, de-a lungul timpului, suferă 
transformări, fiind într-un proces evolutiv 
continuu, pentru că atunci când o limbă nu se 
mai transformă, ea este o limbă moartă. Limba 
română este o limbă frumoasă, o limbă care 
exprimă, prin vocabularul său complet şi com-
plex, tot ceea ce este esenţial pentru definirea 
noastră ca neam şi ţară. Excesul de neologisme 
nu fac decât să limiteze eforturile înaintaşilor 
de a păstra această limbă, de a transmite prin 
viu grai cultura şi tradiţia poporului. Se apro-
pie sărbătoarea Zilei limbii române. Haideţi, 
cu această ocazie, să ne străduim să folosim 
cuvinte româneşti, în fraze româneşti, cu o 
gramatică românească să facem abstracţie, 
măcar pentru o zi, de neologisme, de cuvinte 
şi expresii împrumutate din alte limbi. În viu 
grai, în scris, şi inclusiv pe reţelele sociale. Sau 
mai ales acolo!

Colectivul redacţional

Începe un nou an şcolar iar şcolile sunt pregătite să primească elevii! Instituţiile de 
învăţământ aflate sub tutela AŢRU aşteaptă primul clopoțel oferind condiţii educați-
onale dintre cele mai bune. Directorii s-au mobilizat şi în parteneriat cu susținătorul 
au făcut sălile de clasă mai atrăgătoare, cu aparatură şi mobilier de calitate, dotări 
moderne, clădind o atmosferă cât mai prietenoasă. Infrastructura, pregătirea das-
călilor, condițiile performanței școlare sunt garanţii pentru elevii dornici de carte, 
de afirmare. 

Tuturor, elevi, dascăli, părinți, implicați în actul educațional, vă dorim un an școlar 
cu bucurii şi satisfacții!
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Alianţa pentru Românii din Ungaria 

organizează cea de a II-a ediţie a 
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Ministerul Resurselor Umane de 
la Budapesta şi reprezentantul 
Românilor în Parlamentul de la 

Budapesta, Traian Cresta
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Casele ţărăneşti sunt o ade-
vărată oază de spiritualitate şi 
vatră de cultură a unui popor. 
Ele definesc specificul arhi-
tectonic al epocii şi locului în 
care au fost clădite. De multe 
ori ne ducem cu gândul la casa 
bunicilor în care poate unii 
dinte noi am şi petrecut clipe 
de neuitat. Sunt locuințe simple 
dar de farmec şi frumuseţe au-
tentică pline. Au fost construite 
din chirpici sau lemn, sau îmbi-
nate, şi poartă cu ele povestea 
vremurilor de demult, în care 
oamenii trăiau în comuniune 
cu natura şi Dumnezeu.  

La Bătania, Autoguverna-
rea de Naţionalitate Română 
condusă de domnul Gheorghe 
Mihuț şi avându-l ca susțină-
tor pe domnul Traian Cresta, 
reprezentantul românilor în 
Parlamentul de la Budapesta, 
originar din localitate, a dorit 
să renască spiritualitatea bă-
tăniană, una multiculturală, 
achiziționând o gospodărie 
țărănească, una sârbească, dar 
prielnică pentru un autentic 
românesc. Istoria acestei loca-
lități spune că trăiau laolaltă 
români şi sârbi şi unguri…, 
în pace şi bună înţelegere. Ei 
au întemeiat chiar şi familii 
mixte. Una dintre aceasta era şi 
familia Cresta, unde mama era 
de etnie sârbă, iar tatăl de etnie 
română. Poate şi acest fapt l-a 
determinat pe domnul Cresta 
să se implice în acest proiect, 
însă cea mai mare dorinţă a sa 
a fost să lase moştenire comu-
nității române din Bătania şi 
bătănienilor în general, o valoa-
re prin care să ateste existența 
românilor pe aceste meleaguri. 
A moștenit diverse obiecte şi 

Casă ţărănească, 
oază de 
spiritualitate şi 
vatră de cultură 

unelte agricole, de gospodărie, 
mobilier, dar a adunat şi multe 
altele de la locuitorii orașului, 
valori perene, pe care domnul 
Cresta doreşte să le facă cunos-
cute printr-o expoziţie perma-
nentă, aici, la casa ţărănească 
de pe strada Gării, la nr. 82. 
Traian Cresta nu este la prima 
încercare de acest gen. Sub con-
ducerea sa Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria a 
achiziționat Casa-Muzeu de la 
Chitighaz, a înființat Centrul 
de Documentare şi Informare 
al Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, ziarul 
Cronica şi a preluat instituţiile 
de învăţământ preșcolar, școlar 
şi gimnazial din Bătania, Ale-
tea, Chitighaz, Giula şi Săcal 
(Bedeu). Este un om căruia îi 
place să vadă cum a sa comu-
nitate prosperă şi se dezvoltă. 

Casa de la Bătania este cu 
acoperiş în două ape, are patru 
camere, bucătărie, baie, şpaiţ, 
târnaţ şi anexe, din lemn şi 
chirpici, unde se țineau vitele, 
cerealele, vinul şi uneltele cas-
nice, precum şi 3 100 mp de 
teren. Se vede că acest gospodar 
care a construit casa era unul 
mai înstărit deoarece casa are 
pivniță şi hambar. 

Gospodăria este un univers 
al trecutului în jurul căruia gra-
vitau multe obiceiuri şi practici 
aparţinând tradiției populare.

Aflând de acest proiect ne-
am deplasat la faţa locului 
pentru a afla mai multe şi de a 
vă face părtași la acest demers 
şi pe dumneavoastră, dragi 
cititori.

Ne-a primit cu bucurie dom-
nul preşedinte Gheorghe Mihuţ 
şi domnul Traian Cresta. De la 

interlocutorii noștri am aflat 
că imobilul s-a achiziționat cu 
suma de 2 000 000 forinţi, bani 
primiți de la Ministerul Resur-
selor Umane. Pentru renovare, 
autoguvernarea a mai investit 
peste un milion de forinţi, bani 
din subvenția de funcţionare, 
iar prin intermediul primăriei 
şi al forţelor de muncă a fost 
angajat şi remunerat persona-
lul care realizează lucrările de 
restaurare. 

Imobilul a aparținut unei 
familii sârbe care l-a vândut cu 
mobilierul existent. 

Mai sunt multe de făcut, 
dar gazdele noaste nu-şi pierd 
speranța ca în viitorul apropiat 
să se poată organiza aici dife-
rite întâlniri, șezători, copiii 
şi tinerii să petreacă alături de 
vârstnici momente care să le 
vorbească despre cultură, tradi-
ţii, obiceiuri strămoșești. Pen-
tru amenajarea interioarelor se 
va cere punctul de vedere şi al 
etnografilor şi muzeologilor. 
Până în prezent s-a pus la punct 
rețeaua de electricitate, apă 
potabilă, subzidirea, gardul şi 
acoperișul. În momentul de faţă 
se lucrează la restaurarea ten-
cuielilor, văruieli şi igienizări. 
Se doreşte punerea în valoare 
a arhitecturii şi amenajărilor 
interioare tradiţionale. 

Traian Cresta – Am dorit 

ca şi la Bătania să avem o casă 
țărănească, un loc în care să 
ne prezentăm cultura şi valo-
rile noastre strămoșești, un loc 
unde vizitatorii să admire di-
ferite obiecte şi unelte folosite 
de țăranii români din Bătania. 
Prin bunăvoința Ministerului 
Resurselor Umane am putut 
achiziționat acest imobil pe 
care încet, încet, îl vom readuce 
la viaţă. Dorim să construim 
şi o terasă mai mare, unde să 
putem organiza diferite eveni-
mente. Am încheiat un acord 
de colaborare cu Autoguver-
narea pe Ţară a Românilor 
din Ungaria prin intermediul 
căreia s-a depus cerere pe anul 
2019 pentru dezvoltarea şi 
restaurarea imobilului, şi bi-
neînțeles, prin intermediul 
Autoguvernării Române din 
localitate vom depune şi alte 
proiecte. 

Acest demers al nostru vine 
să îmbogățească valorile co-
munității noastre în păstrarea 
culturii şi identității. Va fi un 
loc al întâlnirilor, al întoarcerii 
în timp, al studiului, al îndelet-
nicirilor pentru toate vârstele.

Gheorghe Mihuţ – Mă bucur 
că am putut cumpăra această 
casă, de a o aduce la starea 
care este acum şi ne străduim 
să o reabilităm cât mai curând. 
Acest imobil se află în prezent 

în administrarea autoguver-
nării române, a fost construit 
în anul 1920, iar de 15 ani nu a 
mai fost locuit. În Bătania mai 
există un club al românilor 
unde se organizează diferite 
întâlniri şi evenimente şi unde 
avem multe obiecte vechi pe 
care nu le putem expune din 
lipsa spațiului. Această casă 
vine să întregească totalitatea 
bunurilor af late în posesia 
comunității românești din Bă-
tania. Dorim să realizăm aici o 
casă țărănească vie, să aducem 
şi să creștem animale, să orga-
nizăm cursuri pentru școlarii 
noștri, să prezentăm diferite 
tradiţii precum producerea 
vinului sau tăierea porcului. 

Cu diverse fonduri, pe care 
dorim a le accesa în viitor, vom 
reuşi să ducem la bun sfârşit 
planul nostru. Un plan frumos 
prin care comunitatea noastră 
va fi mai bogată nu atât din 
punct de vedere material cât 
spiritual. Sperăm ca la anul 
prin luna august să ne bucurăm 
din plin de reușita noastră.

Mulțumim domnului Traian 
Cresta pentru implicare şi spri-
jin! Mulțumim tuturor celor 
care ne-au întins o mână de 
ajutor! Mulțumim Ministerului 
Reduselor Umane şi în curând 
vă așteptam la Bătania!                   

Delia
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Folclorul, desenează totalita-
tea creaţiilor artistice ale unei 
culturi spirituale populare. 
Cunoscut la nivel naţional, fol-
clorul românilor din Ungaria a 
fost divizat pe diferite regiuni, 
printre care se află şi cel ale-
tean, care cuprinde atât graiul 
românesc, creaţii artistice cât şi 
minunatele dansuri şi porturi 
populare. Pentru a păstra vii 
toate aceste elemente, comu-
nitatea românească din micul 
orăşel Aletea, situat la doar 3 
kilometri de graniţa cu Româ-
nia, este mereu activă, neobo-
sită când vine vorba despre tot 
ceea ce înseamnă „românesc”. 
Astfel, prin cadrul programului 
Csoóri Sándor lansat de Minis-
terul Resurselor Umane de la 
Budapesta, program ce vine în 

Programul 
Csoóri Sándor – 
vine în ajutorul 
iubitorilor 
de folclor

ajutorul iubitorilor de folclor ai 
naționalităților conlocuitoare 
din Ungaria, Echipa de Păstra-
rea Tradiţiilor a Românilor din 
Aletea a beneficiat de o sumă 
de 4 200 000 forinţi, sumă ne-
rambursabilă. Datorită acestui 
sprijin f inanciar echipa de 
dansuri a reuşit să îşi realizeze 
14 costume de port popular 
pentru bărbaţi (2 schimburi: 
vară, iarnă), care conţin 14 pă-
lării, 16 cămăşi, 14 pantaloni, 
12 perechi de cizme respectiv 
pantofi; 12 costume populare 
pentru femei respectiv încăl-
ţăminte. 

Poetul maghiar Csoóri Sán-
dor, distins cu premiul Kossuth 
afirma: „cultura populară nu 
este doar o parte a trecutului 
ci şi o chezăşie a viitorului. 

Tradiţiile folclorice nu înseam-
nă doar o experienţă pentru 
oamenii de azi ci contribuie la 
viaţa de zi cu zi, la identitatea 
existenţei mediului rural”.

Conform acestei afirmaţii 
statul maghiar a iniţiat Pro-
gramul Csoóri Sándor, care are 
ca ţel întărirea identităţii de 
neam, păstrarea şi promovarea 
graiului, dansului şi cântecelor 
populare, a tot ceea ce înseam-
nă folclor. Prin acest program 
statul maghiar a alocat în anul 

2017 suma de 2,5 miliarde de 
forinţi, sumă care a fost dublată 
în anul 2018. 

Acest program vine în aju-
torul iubitori lor de folclor 
maghiari,  naţ iona l ităţ i lor 
conlocuitoare cât şi etnicilor 
maghiari din afara graniţelor. 

Gheorghe Bágy, preşedintele 
Autoguvernării de Naţiona-
litate Română din Aletea şi 
totodată conducător al echipe 
„Păstrarea Tradiţiilor a Româ-
nilor din Aletea”, mulţumeşte 

şi pe această cale Ministerului 
Resurselor Umane pentru spri-
jinul acordat.

„Suntem foarte fericiţi că am 
reuşit să înaintăm acest proiect 
care a fost chiar şi aprobat, 
suma alocată folosind-o în 
achiziţionarea de noi costume 
populare membrilor echipei 
noastre, echipament de care 
suntem foarte mândri şi pe care 
îl prezentăm la toate specta-
colele noastre” – ne-a declarat 
Gheorghe Bágy.                         Corina

Doi tineri inimoşi, cu râ-
dăcini în Apateu, au hotărât 
să inițieze o manifestare care 
să adune neamurile la un loc. 
Ideea s-a înfiripat în sufletul 
lui Bittó Zoltán din Budapes-
ta, atunci când a participa la 
funerariile unei rude şi la care 
a venit lume multă, rude ale 
defunctului, şi implicit, şi ale 
lui, pe care nu le cunoaştea.

Astfel, Bittó Zoltán, care 
locuieşte în Budapesta și Bar-
nabás Gyulai, din Debreţin, au 

Întâlnire 
familială în 
Apateu

decis să caute numele membri-
lor familiei lor și să organizeze 
o reuniune familială.

După o cercetare serioasă, 
a fost pregătită baza de date 
a familiei S. Pénzes din Apa-
teu, un arbore genealogic, 
care cuprinde perioada anilor 
1862 și 2017. Aşa au ajuns la 
concluzia că S. Iosif Pénzes 
şi Elisabeta Pénzes (soţia) au 
avut şapte copii. Numărul 
descendenților celor șapte frați 
au inclus 257 de persoane, cu 

soți și soții. Dintre aceştia, 191 
mai sunt în viață şi locuiesc 
în apropierea satului natal, în 
localităţile Berekböszörmény, 
Berettyóújfalu, Debreţin sau 
mai departe la Budapesta, 
Kaposvár, Badacsonytomaj, 

Hatvan, Tatárszentgyörgy, dar 
sunt şi care şi-au găsit stabili-
tatea peste hotare, în Ausztria, 
Germania sau Spania.

La întâlnirea familiei Iosif 
Pénzes (1862–1934) şi Elisa-
beta Pénzes (1870–1931) au 
fost prezente 72 de persoane. 
Datorită faptului că moşii şi 
strămoşii acestei familii au tră-
it în Apateu, a fost clar că aici se 
vor întâlni. Rolul de gazdă i-a 
revenit lui Guj Jánosné Szabó 
Adél şi fiicei Lesiné Guj Erika 
fiind ajutate de Nagy Ibolya. 
Organizatorii au pregătit pen-
tru fiecare persoană câte un 
ecuson astfel fiindu-le mai uşor 
să fie recunoscuţi. 

Bittó Zoltán, prezent la eve-
niment, a ţinut un mic discurs 
prin care şi-a exprimat bucuria 
răspunsului afirmativ la apelul 
său. Cei care au venit, au simțit 
că trecutul trebuia conectat 
la prezent, iar sentimentul de 
apartenență la rădăcini nece-
sită consolidat.

Programul cel mai impor-

tant a fost conversaţia liberă. 
Au comemorat şi au adus un 
omagiu celor decedați. Revi-
gorarea amintirilor a stârnit 
un zâmbet pe fața tuturor, dar 
și lacrimi. Cei care îşi serbau 
onomastica sau ziua de naştere 
în această lună au fost sărbă-
toriți dar şi cei ajunși la vârsta 
senectuții. 

La reuniune au participat 
şi persoane care nu au vizitat 
localitatea de zeci de ani, ti-
neri care nu au fost niciodată 
în Apateu, astfel, care mai de 
care doreau să afle informaţii 
despre familie. 

Organizatorii au avut grijă 
ca evenimentul să fie întregit 
cu fotografii, care vor avea o 
valoare nestemată în viitor.  

Zoltán şi Barnabás au fost 
felicitați pentru munca lor şi 
inițierea acestei întâlniri, cei 
prezenți retrăgându-se cu greu 
spre casele lor nu înainte de a 
promite ca peste doi ani să se 
reîntâlnească.                   

J. Vmirjáncki
Descendenţii familiei Pénzes Vilma
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Adormirea Maicii Domnu-
lui sau cum este cunoscută 
în popor Sfânta Mărie Mare 
sau Sântămăria Mare a fost 
cinstită așa cum se cuvine și 
de credincioșii ortodocși din 

Cinstirea Maicii 
Domnului, 
la Săcal

Săcal. Împreună cu săcălanii 
au sărbătorit şi enoriași veniți 
din Oradea, Debreţin, Berek-
böszörmény, Biharugra. Prin-
tre aceştia s-a aflat şi doamna 
profesoară Irina Goron, fostă 

directoare a şcolii din localita-
te, însoţită de soţul Iosif Kindle.

Sfânta Liturghie a fost oficia-
tă de părintele paroh Ionuţ Teo-
dor Negrău şi de parohul din 
Jaca, preotul Florentin Cosmin 
Pop. Răspunsurile la strană au 
fost date de cantorul Moldovan 
Mircea Colin.

Părintele Florentin Cosmin 
Pop a predicat în limba româ-
nă şi maghiară vorbind celor 
prezenți despre dragostea faţă 
de aproapele, de viaţa împlinită 
în duh şi smerenie, adevărata 
bogăție a omului, sinceritatea 
şi respectul desăvârșind această 
viață pământească. 

La sfârșitul ceremoniei, toți 
cei prezenți au fost invitați de 
părintele paroh Ionuţ Teodor 
Negrău la o masă comună, unde 
au avut ocazia să se cunoască, 
să depene amintiri și să se îm-
prietenească.           

 J. Vmirjáncki

„Pâinea cea nouă” –  pâinea 
coaptă din făina din grâul re-
coltat în această vară – a fost 
împărţită tuturor celor prezenţi 
la evenimentul desfăşurat în 
grădina Casei-Muzeu din Po-
cei, vineri, 17 august, la orele 
după-amiezii. 

După datină, părintele refor-
mat Kurta Szabolcs şi părintele 
paroh graco-catolic Baráth 

Sărbătoarea 
pâinii noi

Tăierea capultui 
Sfântului Ioan 
Botezătorul
– 29 august –

Gábor au sfinţit pâinea. În cu-
vântul de învăţătură am putut 
auzi îndemnuri la rugăciune 
şi smerenie, pentru ca Bunul 
Dumnezeu să binecuvinteze 
pâinea cea de toate zilele, iar noi 
să nu uităm să-I fim recunoscă-
tori în fiecare zi.

După momentul religios, cei 
prezenți au putut asista la un 
program cultural-artistic pus 

în scenă de Babodi Boglárka, 
la ţiteră şi de Corul Pensio-
narilor „Viaţa nu este doar a 
celor de douăzeci de ani”, care 

au prezentat cântece şi poezii 
potrivite momentului.

Prin cinstirea pâinii se bi-
necuvintează şi bogata recoltă 

din acest an. Evenimentul de la 
Pocei a fost legat de 20 august, 
Ziua Naţională.    

Nagyné K. Mónika

Sfântul Ioan Botezătorul şi 
Înaintemergătorul Domnului, 
numit de tradiţie „Îngerul Pusti-
ei”, avea să împărtășească soarta 
majorității proorocilor lui Israel, 
al căror ilustru şir îl încheie 
(vezi Matei 11, 13): mărturisind 
adevărul până la capăt şi încu-
metându-se să-l certe cu asprime 
pe regele Irod Antipa pentru că 
trăia în desfrânare cu Irodiada 
(care-i era cumnată), în cele din 
urmă i se taie capul (Irodiada a 
uneltit, Salomeea a cerut şi Irod 
a dispus, împărțind toți trei un 
păcat mai mare decât toate cele 
săvârșite până atunci). Vechiul 
Israel, întruchipat de cei trei că-
lăi orbiți de patimi, îşi trăia astfel 
trufașa agonie, tăvălindu-se încă 
o dată în sânge sfânt, dar Noul 
Israel al credinței, propovăduit 
de Ioan, răsărea cu Hristos, spre 
lumina şi mântuirea neamurilor: 
„La ai Mei am venit, şi ai Mei nu 
M-au primit; chema-voi neamu-
rile, şi acelea Mă vor preamări”.

În fiecare an, pe data 29 au-
gust, prăznuim Tăierea Capului 
Sfântului Ioan Botezătorul. 
Sfântul Ioan Botezătorul s-a 
născut în cetatea Orini. Fiu al 
Elisabetei şi al preotului Zaharia, 
este cunoscut sub denumirea de 
„Înaintemergătorul", pentru că a 
anunţat venirea lui Hristos.

Zaharia, tatăl său,  era preot al 
Legii Vechi, din neamul lui Abia, 
iar mama lui era din neamul lui 
Aaron şi erau rude cu Sfinții 
Părinți Ioachim şi Ana. În timp 
ce Zaharia slujea la templu în Ie-
rusalim, Arhanghelul Gavriil i-a 
vestit că Elisabeta va naște un fiu 
la bătrâneţe şi se va chema Ioan. 
Pentru că Zaharia s-a îndoit de 
aceasta veste, a rămas mut până 
ce Elisabeta a născut.

Prorocul Maleahi îl vestește 
ca fiind „Îngerul Domnului” 
care avea să-I pregătească calea. 
El este ultimul din proorocii 
Vechiului Testament, care face 
legătura cu Noul Testament. 

Și-a început activitatea în anul 
26 d.Hr. (primul an al guvernării 
lui Pilat din Pont). Îl descoperă 
lumii pe Hristos ca fiind Mesia 
– Fiul lui Dumnezeu.

Primele cuvinte de învăţătură 
ale Sfântului Ioan Botezătorul au 
fost: „Pocăiți-vă, ca s-a apropiat 
împărăția cerurilor” (Matei 3, 
2). Tot așa a început şi Hristos 
Evanghelia Sa. Primele cuvinte 
pe care le-a rostit la Caper-

naum când a 
ieșit să propo-
văduiască sunt 
acestea: „Po-
căiți-vă, că s-a 
apropiat împă-
răția cerurilor" 
(Matei 4, 17).

P o c ă i n ț a 
poate f i  de-
f inită ca în-
toarcere de la 
starea „împo-
triva firii” la 
cea „după fire” 
sau conform 
cu firea, şi ca 
întoarcere de 
l a  d i avol  l a 
Dumnezeu.

După ce a 
fost ucis şi pen-
tru că se temea 
că Botezătorul 
ar putea învia 
dacă trupul ar 
fi fost îngropat 
alături de cap, 
Irod nu a dat 

ucenicilor decât trupul sfân-
tului, care a fost îngropat în 
Sevastia. Capul a fost îngropat 
de Irodiada în curtea sa, la mare 
adâncime.

Potrivit tradiției, Sfânta Ioa-
na, femeia dregătorului lui Irod, 
este cea care a luat capul Sfântu-
lui Ioan Botezătorul din curtea 
Irodiadei şi l-a îngropat la Ie-
rusalim, în muntele Eleonului, 
într-un vas de lut. Aceasta e 

socotită cea dintâi aflare a sfân-
tului cap.

Capul Sfântului Ioan Bote-
zătorul a fost prezent aici până 
în vremea Sfinților împărați 
Constantin şi Elena, când, prin 
doi monahi, cinstitul cap a ajuns 
la Emesa, în Siria, la un olar. În 
anul 453, episcopul Uranie al 
Emesei, l-a aşezat în biserica din 
această cetate. Aceasta este so-
cotită a doua aflare a cinstitului 
cap al Botezătorului.

În vremea luptei împotriva 
sfintelor icoane, capul Sfântului 
Ioan a fost îngropat la Comane, 
de unde a fost adus în Constan-
tinopol, de către Sfântul Ignatie 
(860), în vremea împăratului 
Mihail. Aceasta este cea de-a 
treia şi cea din urmă af lare a 
cinstitului cap.

În timpul cruciadelor, latinii 
au luat din Constantinopol, în 
anul 1204, o parte din capul 
Sfântului Ioan Botezătorul şi 
l-au dus în Franţa, așezându-l 
într-o biserică din Amiens, unde 
se afla şi astăzi.

În amintirea tăierii capului 
Sfântului Ioan Botezătorul, 
Biserica Ortodoxa a rânduit ca 
ziua de 29 august să fie zi de 
post aspru.

Tăierea Capului Sf. Ioan Bo-
tezătorul este ultima mare săr-
bătoare din anul bisericesc care 
se încheie pe data de 31 august. 
Pe 1 septembrie începe un nou 
an bisericesc.

www.crestinortodox.ro
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Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, con-
form Legii Naționalităților din 
1996, este organul administra-
tiv recunoscut şi susţinut de 
statul maghiar în toate demer-
surile, cu intenţia de a susţine 
comunitatea românească de pe 
aceste meleaguri.

Statul maghiar contribuie 
şi susţine atât naţionalitatea 
română din Ungaria cât şi ce-
lelalte naționalități, dorind să 
contribuie la întărirea identi-
tății de neam. Așa se face că, 
anual, sunt acordate diferite 
fonduri prin Ministerul Resur-
selor Umane de la Budapesta, 
cu ajutorul cărora instituţiile 
naționalităților îşi pot desfășura 
activitățile, se pot dezvolta atât 
pe plan cultural cât şi la nivel 
instituţional.

Ministerul Resurselor Uma-
ne de la Budapesta (EMMI), a 
alocat Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria pe baza 
cerințelor din partea acesteia 
un sprijin financiar considerabil 
necesar unor investiţii la insti-
tuţiile românești ce se află sub 
administrația AŢRU. În anul 
2018 instituţiile românești au 
beneficiat de următoarele sume:

Școala Românească din 
Aletea 

În anul 2018 investiţii au avut 
loc şi la Şcoala Românească 

Investiţii 
EMMI la şcolile 
româneşti 
din Ungaria

din Aletea, lucrări care s-au 
desfăşurat în perioada de vară 
şi au cuprins schimbarea în-
tregului sistem de electricitate, 
o reparaţie capitală, începând 
de la instalația electrică din 
pereţi, schimbarea prizelor, 
întrerupătoarelor în toate sălile 
de sală; tot aici au fost înlocuite 
corpurile de iluminat cu altele 
moderne, lămpi de plafon cu 
LED-uri care asigură o lumină 
naturală şi uniformă în fiecare 
sală de clasă. Tot aici au fost in-
stalate termostate la calorifere. 
Au fost puse lambriuri noi atât 
în sala de sport cât şi pe holuri. 
Pe lângă acestea școala îşi aş-
teaptă elevii cu săli de clasă zu-
grăvite. Desigur s-au realizat şi 
alte lucrări de reparaţii a infras-
tructurii. Toate aceste investiţii 
s-au realizat prin sprijinul acor-
dat de Ministerul Resurselor 
Umane de la Budapesta, având 
un scop definit şi a însumat 22 
milioane de forinţi. Cererea 
pentru acest sprijin a fost înain-
tată de către Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria, 
susținătorul Școlii Românești 
din Aletea. 

Școala românească din 
Chitighaz

Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, a înain-
tat către Ministerul Resurselor 
Umane de la Budapesta o cerere 

cu scop definit cu privire la dez-
voltarea școlii din Chitighaz. 
Pe baza acestei cereri secția 
cu clasele primare situată pe 
strada Szent Imre, la numărul 
83, s-a lărgit cu o nouă sală 
de mese dotată cu toate cele 
necesare: loc de încălzire al 
mâncării, mobilier, aparatură 
de bucătărie, tacâmuri, pahare 
etc. Ultimele lucrări de finisare 
sunt încă în desfăşurare, noua 
sală de mese dorindu-se a fi dată 
în folosință începând cu data 
de 1 ianuarie 2019, până atunci 
elevii școlii îşi vor servi masa 
tot la cantina comunei. Pentru 
realizarea acestui proiect a fost 
alocată suma de 26 milioane 
forinţi.

Grădinița şi Școala Româ-
nească „Lucian Magdu” din 
Bătania

Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria a achi-
ziţionat în anul 2016 un teren în 
vecinătatea instituției urmând 
ca în 2017 să achiziționeze 
un altul, cu ideea ca pe viitor 
să fie asigurat spațiul pentru 
construirea unei săli de sport 
dar totodată să rămână şi spa-
ţiu verde elevilor. Conform 
prevederilor legii cu privire 
la transportul alimentelor, a 
mâncării preparate, instituția 
trebuie să asigure transportul 
acesteia prin spate, intrarea 
cu mâncarea gătită pe poarta 
principală nu corespunde  nor-
melor de igienă actuale impuse 
de SANIPID (ÁNTSZ), astfel 
că, pentru îndeplinirea acestor 
condiţii s-a realizat o alee care 
face posibil accesul transpor-
tului mâncării la sala de mese 
conform prevederilor. Pentru 
respectarea acestor norme s-a 
făcut o investiţie de 4 milioane 
forinţi.

Lucrări de dezvoltare a in-
frastructurii se realizează şi 
la Grădiniţa Românească din 
Bătania, investițiile de aici fiind 
realizate pe bază de proiect 
TOP (Terület és Településfej-
lesztési Operativ Program – 
Program Operativ de Dezvolta-
re a Infrastructurii) înaintat de 
AŢRU şi care se rezumă la suma 
de 130 milioane forinţi. Acest 

program cuprinde construirea 
unei noi săli de grupă dotată 
cu întreg mobilierul, casă de 
joc, spaţii sanitare şi toate cele 
necesare desfăşurării activită-
ţii educaţionale. Lucrările de 
construcţie sunt în desfăşurare 
iar până la finalizarea acestora, 
preşcolarii îşi vor desfăşura 
activitatea la vechea grădiniţă 
maghiară din localitate. Pentru 
asigurarea acestui loc AŢRU 
a făcut demersurile necesare, 
conducerea localității fiind un 
partener deschis şi de această 
dată. 

Liceul, Căminul de Elevi 
„N. Bălcescu” din Giula

Pe baza sprijinului acordat 
de către Ministerul Resur-
selor Umane, Liceul, Şcoala 
Generală şi Căminul de Elevi 
„N. Bălcescu” se bucură de 
câteva investiţii de dezvoltare 
a infrastructurii, lucrări ce au 
fost realizate în anul 2018, atât 
în perioada anului şcolar cât şi 
pe timp de vară. Aceste lucrări 
reprezintă schimbarea întregu-
lui sistem electric în clădirea 

unde se ţin ore, suma investită 
fiind de 2 981 498 Ft; repararea 
sistemului de aer condiţionat 
din sala de spectacol (sistemul 
fiind instalat în urmă cu 12 ani) 
2 499 995 Ft; schimbarea feres-
trelor şi uşilor de la cămin (aripa 
de băieţi – lucrări ce vor urma 
să fie realizate până la sfârșitul 
anului), 4 milioane forinţi. De 
asemenea holul şcolii cât şi aula 
au căpătat un nou aspect prin 
schimbarea pardoselii (gresie); 
totodată partea de la intrarea 
principală în şcoală se va lărgi 
cu un nou culoar care va deveni 
o sală de aşteptare şi care va fi 
folosită de către părinţi, elevi; 
introducerea unei porţi elec-
trice este o altă investiţie şi s-a 
adus această hotărâre pentru 
a întări într-un oarecare mod 
sistemul de siguranţă al elevi-
lor. La aceste ultime lucrări s-au 
investit 15 milioane de forinţi, 
o parte a sumei fiind asigurată 
de EMMI iar cealaltă parte a 
fost completată din bugetul 
şcolii.                                    Corina

Aletea

Aletea Bătania

Giula

Giula
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De câţiva ani buni tânărul 
lingvist Yusuke Sumi nu face 
decât să ne demonstreze prin 
fiecare studiu al său nevoia de 
descoperire şi redescoperire a 
aproapelui. Desigur că cea dintâi 
perspectivă a sa este lingvistică 
dar acesta este depăşită întot-
deauna de componenta inter şi 
multi-culturală.

Venit din îndepărtata Japonie 
pentru studii filologice în Româ-
nia, Yusuke Sumi este absolvent 
al Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj Napoca. Studiile de 
masterat le-a continuat la Uni-
versitatea ELTE din Budapesta 
pentru a se întoarce în România 
unde şi-a desăvârşit pregătirea 
lingvistică printr-un doctorat 
obţinut cu aprecieri unanime.

Cele două cărţi prin care 
se face cunoscut sunt: prima, 
teza de doctorat – o cercetare 
lingvistică magistrală despre 
graiul unei comunităţi rrome 
din Transilvania dar şi a doua 
– un ghid de conversaţie japo-
nez – rrom. Este superba lui 
demonstraţie de perseverenţă 
în studiu, de descoperire a tra-
seelor lingvistice şi culturale ne-
bătătorite şi, nu în ultimul rând, 
de deschidere multi culturală şi 
inter-etnică.

Tânărul cercetător face faţă 
cu bine acestor provocări, reali-
zând în teza de doctorat publica-
tă, prima monografie modernă a 
unui grai rrom din România şi în 

Yusuke Sumi şi 
redescoperirea 
aproapelui

ghidul de conversaţie, primul de 
acest fel din lume. Perspectiva 
aleasă de autor, deja mişcătoare, 
aşadar, prin natura obiectului 
de studiu, greu de definit cate-
gorial, este complicată o dată 
în plus prin introducerea lim-
bii române în grila de analiză, 
deoarece unul dintre cele două 
mari obiective ale cercetării este 
stabilirea influenţelor românei 
asupra vorbirii rromilor din 
Poiana-Turda.

Materialul de lucru a fost 
cules prin metodele contactului 
direct cu respectiva comunitate 
de vorbitori, prin instrumentele 
clasice folosite în cercetarea din 
domeniul geografiei lingvistice: 
interviul, chestionarul, schiţele 
de hărţi lingvistice etc. În plus, 
sunt valorificate mici antologii 
de cântece, poveşti, precum şi 
un dicţionar sui generis, alcătuit 
cu prilejul cercetării pe teren. 
Toate acestea reprezintă rodul a 
mulţi ani de activitate personală 
pe teren, pentru culegerea şi 
sistematizarea materialului, în 
condiţii dificile, dar favorizate 
de buna pregătire lingvistică a 
autorului. Tânărul cercetător 
cunoaşte bine două dialecte 
rrome, vorbeşte bine româna 
şi maghiara, apoi câteva limbi 
modeme de largă circulaţie şi, 
bineînţeles, limba sa maternă, 
japoneza.

Sunt desigur cunoscute şi 
citate cele câteva tratate acade-

mice – româneşti şi de circulaţie 
internaţională ale unor cerce-
tători maghiari, austrieci etc. 
Pentru zona geografică studiată, 
există, din fericire, şi câteva 
studii mai vechi, unele datând 
de la jumătatea secolului al XIX-
lea (în redactarea tipărită, căci, 
altfel, ca manuscris, anumite 
documente datează chiar de la 
începutul secolului al XIX-lea). 
Yusuke Sumi le consideră atât 
de importante pentru analiza 
diacronică a graiului rrom din 

Turda, încât alcătuieşte un ca-
pitol separat din prezentarea 
sintetică a celor trei lucrări de 
referinţă din această ultimă ca-
tegorie. Cu ajutorul unor  tabele 
sinoptice, sunt puse în paralel 
formele înregistrate pentru 
diferite structuri gramaticale.

Câştigul unei asemenea pri-
viri panoramice asupra unor 
surse comparabile prin zona 
lingvistică studiată de deschi-
zătorii de drumuri în domeniu, 
zonă relativ apropiată geografic, 

dar· cu manifestări lingvistice 
evoluate în timp, este multiplu: 
se pot remarca invariantele, 
formele stabile din structura 
fonetică, lexicală, morfologică, 
sintactică a limbii rromilor din 
Transilvania nord-vestică; se pot 
urmări evoluţiile determinate 
de modernizarea, fie ea şi foar-
te înceată, dar vizibilă, a vieţii 
şi, implicit, a vorbirii rromilor, 
precum şi variaţiile diatopice, 
la nivelul microgeografic; se pot 
stabili influenţele limbilor aflate 
în contact cu limba rromani, în 
decursul respectivului secol ma-
ghiara  şi româna,  în principiu,  
dar şi urme ale unor influenţe 
mai vechi – greceşti, turceşti, 
slave. Invocarea studiilor vechi, 
din care tânărul cercetător 
extrage paradigme verbale şi 
nominale, în succesiunea lor 
temporală, şi confruntarea cu 
formele semnalate în graiul con-
temporan înseamnă, desigur, 
o bună stăpânire a mijloacelor 
de studiu ale gramaticii şi, în 
general ale culturii studiate cu 
evoluţia ei specifică în care 
aceasta şi-a păstrat identitatea 
de-a lungul unui lung traseu 
istorico-geografic al migraţiei, 
şi care a impus cunoaşterea 
elementelor de gramatică con-
trastiv-tipologică de către autor.

De asemenea, referirile la 
„limba rromă comună” au în 
vedere, desigur, o variantă re-
construită de către specialişti, 
dificil de atestat altfel decât pe 
baza unor manuale şi gramatici 
realizate relativ recent şi supuse 
încă dezbaterii, ca orice demers 
de acest fel, dar în elaborarea 
cărora Yusuke Sumi s-a impli-
cat constant şi în baza cărora a 
alcătuit şi ghidul de conversaţie.                  

Dr. habil. Florin Cioban

În perioada 8–9 septembrie, 
în ultimele zile ale Festivalului 
Internațional „L1 danceFest” 
din Budapesta, ajuns la cea 
de-a 17-a ediție, artistul român 
Jean-Lorin Sterian va prezenta 
publicului local, în calitate de 
curator artistic, proiectul inti-
tulat „lorgennale – a home fest”.

„lorgennale – a home fest” 
este un proiect de arte per-
formative itinerate, ale cărui 
proiecte se vor desfășura ex-
clusiv în case particulare și în 
apartamente. Prima ediție a 
proiectului a avut loc la Zagreb, 
în 2016, cea de-a doua în 2017, 
la Stuttgart, iar cea de-a treia 
va avea loc anul acesta, la Bu-
dapesta. Intenția organizatorilor 
este aceea de a reabilita cultural 
interioarele acestor reședințe, 
aducând în spațiul domestic 
experimente artistice, trans-
formând sufrageriile în scenă și 
oferindu-le spectatorilor ocazia 

„lorgennale – 
a home fest”, 
la Budapesta

de a avea acces la o experiență 
memorabilă, într-o atmosferă 
familiară.

Festivalul Internațional „L1 
danceFest”, organizat de Aso-
ciația „L1 Egyesület”, este unul 
dintre evenimentele majore ale 
dansului contemporan din Un-
garia. În ultimii ani, festivalul 
a reușit să devină o importantă 
manifestare internațională, un 
reper în domeniu, fiind, anual, 
susținut de evenimente cola-
terale, adresate atât publicului 
larg, cât și specialiștilor din do-
meniu. În cadrul secțiunii „lor-
gennale – a home fest”, locuitorii 
din Budapesta se vor bucura de 
spectacole precum: lorgennale – 
performance social de Jean-Lo-
rin Sterian, ,,Nici cap nici coadă” 
de Cristian Nanculescu, „INha-
bit” de Simone Rueß, „Songs 
from the room” de Ádám Már-
ton Horváth și „Spirit sewing” 
– Bernadet t  Gál Hor váth .

Jean-Lorin Sterian este ar-
tist, scriitor și cercetător, cu un 
master în antropologie obținut 
la SNSPA în 2009 și unul în 
cadrul programului „Societa-
te, Multimedia și Spectacole” 
al Universității din București 
(CESI, 2015). Este, din 2016, 
doctorand SNSPA cu domeniul 
de cercetare în ceea ce, perso-
nal, definește ca fiind ,,cultura 
fabricată în casă”. Este atât 
autorul unei cărți de antro-
pologie bazată pe experiența 
transformării propriei locuințe 
într-un spațiu artistic și public, 
cât și a mai multor volume de 
literatură. În 2018 va lansa pri-
mul său volum de poezie, Home 
Alone 3.

În 2008 inaugurează „Teatrul 
lorgean”, primul teatru în sufra-
gerie din România, iar din 2014 

organizează „HomeFest”, un 
festival artistic ce se desfășoară 
exclusiv în case și apartamente 
din București.

Cristian Nanculescu dansea-
ză din anul 2006, participând 
în diverse producții și works-
hopuri de dans contemporan. 
Între 2007–2014 a făcut parte 
din trupa lui Gigi Căciuleanu. 
După 2013 a început să lucreze 
ca dansator cu artiști ca Ale-
xandra Pirici și Manuel Pel-
muș, pe scene internaționale, 
precum: HAU Berlin, Centre 
Pompidou, Russian Museum, 
Venice Biennale, TATE Mo-
dern, Van Abbemuseum, Kun-
sthalle Wien și la Centrul Nați-
onal al Dansului din București.

Intrarea la spectacolele din 
cadrul „lorgennale – a home 
fest” necesită înregistrare pre-
alabilă, care se poate efectua 
online, pe următoarea pagină:  
https://lorgennale.wordpress.
com/.

Persoanele înregistrate vor 
primi un SMS cu adresa privată 
la care va avea loc spectacolul. 
În locul tradiț ionalului bi-
let, spectatorii sunt invitați să 
aducă la spectacol un obiect ce 
simbolizează pentru ei ,,acasă”.

Programul „lorgennale – a 
home fest”:

– „Nici cap nici coadă” (RO) 
– Cristian Nanculescu – 8 sep-
tembrie 2018, ora 14.00

Duet de concepte într-un loc 
convențional sau neconvențional 
în care conținutul este influențat 
de propria expunere și de imagi-
nația spectatorului.

„Cum poate un corp să se 
simtă, o acțiune să fie performa-
tă sau un obiect să fie redefinit 
dacă îi asimilăm un sens spe-
cific? Cum ne putem performa 
corpul privat dacă se simte ex-
pus? Care este atunci diferența 
între acțiunile / starea corpului 
privat și versiunea expusă a 
acestora?”

– „lorgennale” (RO) – per-
formance social – Jean-Lorin 
Sterian – sâmbătă, 9 septembrie 
2018, ora 16.00

„lorgennale” schițează situații 
sociale în care artistul invită oa-
meni să interacționeze. Fiecare 
eveniment e impredictibil. E ca 
și cum aș desena un cadastru, 
habar n-am cum vor arăta inte-
rioarele și ce fel de oameni vor 
locui acolo. Relațiile produse de 
locuire sunt materialul cu care 
lucrez. „lorgennale” e corpul 
meu social, alcătuit din inter-
acțiuni cu artiștii, spectatorii, 
gazdele, casele și orașul în care 
se întâmplă.”
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Omagiu naţional 
Mareşalului Prezan, 
în România!  

A fost decorat cu numeroase distincţii şi medalii ale statului român şi ale unor state 
străine. La 27 august 1943, mareşalul Constantin Prezan s-a stins din viaţă la Schinetea, 
în judeţul Vaslui, unde a şi fost înmormântat alături de soţia sa, Olga Elena, decedată cu 
numai câteva luni înainte.

Ca militar de carieră, a urcat treptele ierarhiei militare, de la gradul de sublocotenent 
(obţinut în anul 1880), până la cel de mareşal al României (la care a fost înălţat, din poziţia de 
general în rezervă, în anul 1930). După trecerea în rezervă, în anul 1920, Constantin Prezan 
a deţinut demnităţile de senator de drept pe toată perioada vieţii, membru al Consiliului 
de Coroană al României şi membru de onoare al Academiei Române.

Născut la 27 ianuarie 1851, la Sterianul de Mijloc, comuna Butimanu (în prezent judeţul 
Dâmboviţa), Constantin Prezan a urmat Şcoala fiilor de militari din Iaşi, Şcoala de ofiţeri 
din Bucureşti (1887–1880), Şcoala specială de artilerie şi geniu, arma geniu (1881–1883), 
Şcoala de aplicaţie de artilerie şi geniu de la Fontainebleau, Franţa (1883–1886).

Ceremonii de comemorare a mareşalului Constantin Prezan, la împlinirea a 75 de ani de 
la moartea acestuia, au avut loc în toată România. În cadrul ceremoniilor, a fost evocată 
personalitatea mareşalului Constantin Prezan şi au fost oficiate slujbe religioase de pome-
nire, înaintea cărora în bisericile şi capelele militare au fost trase clopotele. 

„Mareşalul Constantin Prezan a fost cel mai înalt lider militar român pe timpul Primului 
Război Mondial, fiind cel care şi-a asumat, din calitatea de şef al Marelui Cartier General, 
coordonarea planului Campaniei din 1917, în care au fost purtate bătăliile de pe frontul 
din Moldova, de la Mărăşti, Mărăşeşti, Soveja şi Oituz, intrate în legendă prin deviza care 
i-a însufleţit pe ostaşii români – »Pe aici nu se trece!«”, a precizat MApN român. 
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Casă ţărănească, oază de spiritualitate şi vatră de cultură


