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Editorial

Colectivul redacţional

1 noiembrie.
„Ziua Morţilor”,
„Luminaţia”

1
Sesiune de finanţare pentru anul 2019
Cancelaria Primului Ministru prin Fondul de Administraţie „Bethlen Gábor” anunţă
deschiderea sesiunii de finanţare pentru proiectele destinate sprijinirii activităţii
naţionalităţilor recunoscute în Ungaria. Astfel, naţionalităţile bulgară, greacă, croată,
poloneză, germană, armeană, română, rusă, sârbă, slovacă, slovenă şi ucrainiană pot
aplica pentru proiecte culturale, tabere, educaţie şi sfera civilă.
Scopul este sprijinirea activităţilor pentru păstrarea şi promovarea limbii, culturii,
tradiţiilor şi identităţii naţionale. Perioada de implementare a proiectelor este 1 ianuarie
– 31 decembrie 2019.
Cererile de finanţare trebuie să respecte coordonatele stabilite de Ghidul de finanţare
– 2019 publicat pe pagina de internet http://bgazrt.hu precum şi termenul limită de
depunere 26 noiembrie 2018, ora 23.59.
Documentația de solicitare a finanțării va fi depusă online prin accesarea platformei
EPER. Utilizarea platformei implică crearea unui cont de utilizator și parcurgerea
unor pași necesari pentru înregistrarea candidatului și pentru depunerea cererii de
finanțare.
Cancelaria emite sesiune de finanţare şi pentru culte, cu aceleași condiţii şi termen
limită de accesare 30 noiembrie 2018, ora 23:59:59.

Audienţă publică

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria organizează joi, 22 noiembrie, cu
începere de la ora 13.00, la sediul din Giula, str. Eminescu nr. 1, o audienţă publică.
Cei interesați sunt așteptați pentru a face propuneri şi a discuta despre problemele
actuale ale comunității.
Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Giula organizează sâmbătă, 3 noiembrie, cu începere de la ora 8, la Centrul Cultural Românesc din Giula (Piaţa Líceum nr.
2), în cadrul manifestării Zile Românești la Giula, programul Ziua Familiei – Tradiţii
şi Obiceiuri.
Manifestarea vine să întregească șirul evenimentelor organizate la Giula, aducând în
prim plan familia, tradițiile şi obiceiurile străvechi.
Programul va fi unul diversificat, va începe la ora 8 şi se va termina seara cu o cină
festivă.
Evenimentul este susţinut de Cancelaria Primului Ministru, Fondul de Administrație
„Bethlen Gábor”.
Cei interesați sunt așteptați cu mult drag!

noiembrie, „Ziua Morţilor” sau
„Luminația”. Ziua în care toți cei
trecuți în neființă sunt din nou
aproape de noi, în mintea și gândurile noastre. Ziua în care mormintele
se îmbracă în lumină, în memoria celor
care ne-au fost alături pe drumul vieții.
Sărbătorită în foarte multe țări creștine, această zi s-a transformat într-un
ritual de regăsire a celor care au trecut
la cele veșnice. Apropiații celor răposați
merg special la cimitir, curăță mormintele, plantează flori și aprind lumânări,
în amintirea celor care cândva le-au fost
alături. În tradițiile populare, se spune
că de „Ziua Morților”, porțile Tărâmului
de Dincolo se deschid, iar morții vin să-i
viziteze pe cei vii. La cimitir, proverbul
românesc „despre morți numai de bine”
se respectă cu sfințenie. La cererea familiilor, preoții fac slujbe de pomenire,
iar rudele dau în această zi și de pomană
dulciuri sau alte produse, care se împart
celor prezenți sau copiilor.
Deși este considerată sărbătoare catolică, „Ziua Morților” este celebrată și
de ortodocși. „Luminația” e o zi plină de
încărcătură sufletească pentru toți creștinii, o zi în care rugăciunea, respectul
și reculegerea sunt sentimentele care îi
încearcă pe marea majoritate a celor care
au pierdut pe cineva drag sau apropiat.
Este un prilej de meditație, de aducere
aminte, de reconsiderare a vieții, de îmbărbătare sufletească, în sensul în care
trecerea în lumea „de dincolo” este tot o
formă de viață.
„Ziua Morților” nu ar fi completă fără
flori, lumânări sau candele. Lumânarea
este simbol al acestei sărbători și nu se
poate concepe să nu se aprindă la morminte cel puțin o lumânare, pentru sufletul celui adormit. Cimitirele sunt pline de
oameni în această zi, care vin și se roagă
pentru memoria celor morți, aducându-și
aminte de lucrurile bune făcute de aceștia,
pentru că valoarea omului stă în faptele
pe care acesta le-a săvârșit în timpul
vieții. Nu este de mirare că cimitirele se
transformă în oaze de lumină, pentru că
cel puțin o lumânare se aprinde la fiecare
mormânt.
Semnificația Zilei Morţilor se regăsește
în spiritualitatea Bisericii Romano-Catolice. În Evul Mediu, pe 1 Noiembrie,
după Sfânta Liturghie dedicată Zilei
tuturor Sfinților, oamenii îşi petreceau
după-amiaza în cimitire rugându-se
pentru sufletele răposaților. Aşa se explică originea consacrării primei zile din
Brumar drept zi de pomenire a morților.

ZI DE ZI
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Ziua armatei
române,
comemorarea
eroilor

Ziua Armatei Române se serbează la 25 octombrie şi are
o semnificaţie importantă în istoria poporului român, fiind ziua în care onorăm sacrificiul, curajul şi dragostea de
glia străbună a bravilor noștri soldaţi, eroi care au luptat
pentru apărarea valorilor integrității şi identității naţionale. În fiecare an evenimentul este marcat printr-o serie
de manifestări şi în Ungaria, la Giula, Micherechi, Şercad,
Seghedin sau Debreţin, unde reprezentanțele diplomatice,
Autoguvernările de Naţionalitate Română împreună cu
Primăriile depun coroane la monumentele şi mormintele
ostașilor români.
Seghedin
Consulatul General al României la Seghedin a organizat în
24 octombrie, la Monumentul
Eroilor Români situat în cadrul
Cimitirului central din oraş, o
ceremonie de celebrare a Zilei
Armatei Române. Manifestarea
s-a bucurat de prezența unui
număr însemnat de oficialități,
reprezentanţi ai autorităților locale, ai primăriei şi comitetului
de apărare din cadrul Oficiului
Guvernamental Ciongrad, ai
filialei locale a Institutului
Cultural Român, conducerii
Autoguvernării pe Ţară a Românilor, a autoguvernărilor românești din Seghedin şi Macău,
reprezentanților Catedrei de
Limba şi Literatura Română din

Şercad

Şercad

Giula

a Universității din Seghedin,
ai comunității românești din
regiune şi, nu în ultimul rând,
a unei delegații din România,
condusă de prorectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,
dr. Teodor Cilan.
După intonarea imnurilor de
stat ale României şi Ungariei,
preotul Aurel Becan, protopop
de Seghedin, a oficiat slujba de
pomenire a Eroilor Neamului.
Daniel Banu, consulul general al României la Seghedin, a
vorbit în discursul său despre
importanța Zilei Armatei Române, subliniind semnificația
jertfei eroilor care şi-au dat viaţa
pentru apărarea valorilor şi tradițiilor poporului român. Participanții la manifestare au adus

Seghedin
un pios omagiu celor care au
făcut sacrificiul suprem nu doar
pentru propria ţară ci şi pentru
libertatea Europei, mărturie
stând cimitirele unde odihnesc
militarii români, precum cel
din Seghedin. A evocat, totodată, rolul României şi Ungariei
în consolidarea unei Europe a
securității şi prosperității, precum şi contribuția celor două
ţări la operaţiunile umanitare şi
de menţinere a păcii aflate sub
egida organizațiilor internaționale. Evenimentul s-a încheiat
cu depunerea de coroane la
Monumentul Eroilor Români.
La Micherechi, reprezentanții diplomatici împreună
cu oficiali maghiari şi delegaţi
ai instituțiilor românești au
participat la momentul de omagiere adus ostașilor români. În
cimitirul localității s-a ridicat
un monument în amintirea
bravilor eroi, acesta fiind locul
de ceremonie. Bertold Netea,
viceprimarul localității, a adresat cuvinte potrivite momentului după care elevii școlii au
prezentat un program omagial
urmat de depunere de coroane.
Ceremonia a continuat la monumentul din centrul localității
şi la cel al strămoșilor, ultimul
donație a părintelui N. Bordaşiu. Serviciul religios a fost
oficiat de părintele Ioan Bun.
Şercad
Vineri, 25 octombrie, la Şercad, Autoguvernarea de Naţionalitate Română condusă de
Ioan Táth a organizat o ceremonie de comemorare a eroilor, la
care au participat: consulul general Florin Trandafir Vasiloni,
primarul localității, dr. Mokán
István, președintele AŢRU,
Tiberiu Juhász, şef de Oficiu
al AŢRU, Gheorghe Kozma,
numeroşi români. Oficialitățile au fost primite la primăria
Şercad unde s-au întreținut
cordial, după care s-au deplasat
la cimitirul orașului depunând
coroane la mormântul ostașilor
români neidentificați, şapte la
număr, căzuți în septembrie
1944 în luptele purtate după
trecerea frontierei româno-ungare. Mormintele au fost re-

novate, cu câțiva ani în urmă,
de către Autoguvernarea de
Naţionalitate Română din Şercad. Preotul Ioan Bun a oficiat
slujba de pomenire după care
s-au depus coroanele.
Giula
Evenimentul de comemorare
a eroilor neamului a continuat
în cimitirul din cartierul „Oraşul Mic Românesc” din Giula,
în organizarea Autoguvernării
de Naţionalitate Română din
Giula şi a Consulatului General
al României, constând dintr-un
serviciu religios şi depunere de
coroane, la mormântul Excelenţei Sale Simion Pop, fostul
ambasador al României în Ungaria, în perioada 1990–1992.

Slujba a fost celebrată de pr.
Petru Puşcaş, parohul Bisericii
„Sf. Parascheva” din Giula. S-a
evocat memoria diplomatului
român, decedat şi înmormântat
în cimitirul din Giula în luna
mai 2008.
Au depus coroane Florin
Trandafir Vasiloni, consul general la Giula şi pr. Aurel Becan,
reprezentant al consulatului,
Tiberiu Juhász , președinte
AŢRU, Gheorghe Kozma, şeful de Oficiu al AŢRU, Mihai
Cserháti, președintele Autoguvernării Românești din Giula,
dr. Florea Olteanu, vicepreședinte și Delia Kovács, membru
în autoguvernare şi directorul
publicației „Cronica”.
D.

Micherechi

Micherechi

Micherechi
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Bal românesc în
judeţul Bihor
Fiecare toamnă are un farmec
deosebit în contextul unor evenimente caracteristice acestui
anotimp. Toamna este anotimpul
strângerii recoltelor spre mulţumirea şi hrana noastră. Toamna
gospodarii se bucură căci rodul
muncii lor se materializează în
hambare pline. Toamna aduce
după muncă şi răsplată. Toamna
este sezonul balurilor, pentru că
distracția şi voia bună nu trebuie
să lipsească la încheierea recoltatului. Aşa au înțeles oamenii să
trăiască între aceste coordonate
ale muncii cu folos, după care
urmează petrecerea, ca ofrandă
adusă Creatorului pentru preamulta bunătate cu care ne-a
învrednicit.
Autoguvernarea de Naţionalitate Română a Judeţului
Bihor a organizat sâmbătă, 27
octombrie, un bal românesc,
eveniment care se află la prima
ediţie. Manifestarea a avut loc la
Centrul pentru evenimente din
Berettyóújfalu, „Morotva”, fiind
deschis de doamna preşedinte
Bartha Lászlóné (Kati) şi de
doamna Kakucz Zsoltné (Marica), membră a autoguvernării.
Doamna preşedinte a adresat ce-

lor prezenți un cuvânt de bun venit, salutându-i cordial în numele
Autoguvernării, remarcând importanța acestui eveniment care
are ca scop principal promovarea
tradițiilor românești, a cântecului şi dansului popular, ocupând
un loc de seamă în preocupările
factorilor de răspundere a celor
care promovează aceste valori.
Totodată a ţinut să mulțumească
tuturor acelora care au susţinut
financiar această manifestare:
Fondul de Administrare „Bethlen Gábor” şi Autoguvernarea pe
Ţară a Românilor din Ungaria,
care a asigurat deplasarea tuturor
artiştilor în Bihor.
Programul cultural a fost deschis de juniorii Echipei de Păstrare a Tradiţiilor Românilor
din Ungaria, echipă susținută de
Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU şi formată din
elevi ai Liceului „N. Bălcescu”.
Echipa este instruită de profesorul Ioan Nedró şi condusă de prof.
Mihai Cserháti. Tinerii dansatori
au avut o prestaţie frumoasă,
programul prezentat fiind alcătuit din dansuri din Micherechi
şi judeţul Bichiş. O frumoasă
surpriză a oferit Réka Hanyecz,

Invitați la bal

Echipa de Păstrarea Tradițiilor din Aletea

Ansamblul „Doina Bihorului”

Taraful „Téglás” din Csaba

VIAŢA NOASTR Ă

dansatoare în ansamblu, care
a interpretat o cunoscută melodie populară. Atât echipa de
dansuri, cât şi interpreta au fost
acompaniaţi de Taraful „Téglás”
din Csaba.
A urmat formația de dansuri a
românilor din Aletea condusă de
maestrul popular Petru Sabău.
Virtuozitatea dansurilor precum
şi frumoasa coregrafie au cules
aplauze la scenă deschisă.
Cei care au încheiat programul
au fost membrii Ansamblului
„Doina Bihorului”, condus de
Gheorghe Gros, care a interpretat
alături de Edit Fodor câteva melodii populare româneşti, mult
apreciate de public.
Printre invitaţii de seamă remarcăm pe: dr. Vitányi István,
deputat parlamentar, Tiberiu
Juhász, președintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din
Ungaria, Kecskés Gyula, primarul
localității Pocei, Mariana Negreu
Vetró, directorul Centrului de
Documentare şi Informare al
AŢRU şi președintele românilor
din Csanádpalota, Mazsu Jenőné
(Nuşi), președintele românilor
din Pocei şi vicepreședinte al autoguvernării județene, Elena Szilágyi, directorul Şcolii din Săcal
şi preşedinte al Autoguvernării
Românilor din Bedeu, Bihari
Csaba, directorul şcolii din Furta şi președintele românilor din
Mezősas, Csilla Bartha Csala,
președintele Autoguvernării din
Cheresteşul de Bihor, Ioan Blaga,
președintele românilor din Apateu, Zsolt Tanaszi, președintele
românilor din Debreţin, Mihai
Cserháti, președintele românilor
din Giula, Delia Kovács, director
executiv al Redacției „Cronica” şi
membru al autoguvernării româneşti din Giula.
O mențiune specială pentru
Taraful „Téglás”, care a întreținut atmosfera de petrecere și a
interpretat cântece foarte mult
gustate de public, dovedind că
profesionismul face casă bună cu
această formație.
Petru Puşcaş

Ghe. Gros şi Edit Fodor

Oficialități la bal

Echipa de Păstrarea Tadiţiilor a Românilor din Ungaria

Réka Hanyecz şi Echipa de Păstrarea Tradiţiilor a Românilor din Ungaria

Atmosferă de petrecere

DIN VIAŢA CR EŞTINĂ
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Cuvântul vieţii

„…Toate popoarele pământului
să poată cunoaşte că Domnul
este Dumnezeu şi că nu este alt
Dumnezeu în afară de El!”
I Împărați 8:60

Un Dumnezeu
necunoscut
Faptele 17:22–34
În acest pasaj biblic găsim
o relatare despre vizita apostolului Pavel la Atena. După o
lucrare amplă în Asia Mică el,
mânat de Duhul Sfânt, a trecut
în Europa, în Macedonia. Lucrarea lui misionară a continuat
apoi pe întreg teritoriul Greciei,
astfel şi-n Atena.
Pentru a intra în discuţie cu
filozofii greci, a căutat centrele
filozofice, unde oratorii se adunau pentru a-şi schimba opiniile. Aceste centre erau piețele şi
terenurile orașului, dar mai ales
Areopagul. Acesta era un deal
pietros, înalt de 130 m, dedicat
lui Ares, zeului războaielor grecilor. Era situat la vest de Acropole, în apropierea acesteia. Aici
se întrunea consiliul orăşenesc
şi curtea supremă şi aduceau
judecăţile penale.
„Pavel a stat în picioare în
mijlocul Areopagului şi a zis:
Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi. Căci, pe când străbăteam
cetatea voastră şi mă uitam de
aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar
şi un altar pe care este scris:
Unui Dumnezeu necunoscut!
Ei bine, ceea ce voi cinstiţi fără
să cunoaşteţi, aceea vă vestesc
eu.” Vers 22–23.
Grecii antici, pe lângă mulţimea zeilor, au menţionat posibilitatea existenţei unui Dumnezeu necunoscut. Pe acest
Dumnezeu ei îl cinsteau fără
să-l cunoască.
Apostolul Pavel, în discursul
său, pleacă de la acest punct de
gândire, lăudând ascultătorii
pentru că sunt foarte religioşi. Dar religionismul lor e cu
totul greşit şi fals pentru că ei
venerează zei făcuţi de mână
omenească, iar pe Dumnezeul
viu şi adevărat nu-L cunosc.
M-am gândit la această situaţie. Pe de o parte la genialitatea
apostolului de a intra în conversaţie cu ascultătorii, pe de
altă parte la starea similară a
omenirii contemporane.
Dumnezeu şi azi e un Dumnezeu necunoscut, pentru marea parte a omenirii, iar mulţi
din cei ce au auzit de El au o
cunoştinţă parţială şi falsă. Tot
astfel e şi închinarea şi venerarea Lui.
În rătăcirea lor spirituală,
mulţi au o închinare falsă şi greşită, iar majoritatea oamenilor

nu-L cinstesc deloc.
E un lucru primordial să-L
cunoaștem pe Dumnezeu. Mântoitorul, în rugăciunea adresată Tatălui ceresc spunea: „Şi
viaţa veşnică este aceasta: să
Te cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat şi pe Isus
Cristos pe care L-ai trimis Tu.”
Ioan 17:3.
Dumnezeu i-a reproşat poporului lipsa de cunoştinţă. Prin
profetul Isaia spune: „Boul îşi
cunoaşte stăpânul şi măgarul
cunoaşte ieslea stăpânului său:
dar Israel nu Mă cunoaşte,
poporul Meu nu ia aminte la
Mine.” Isaia 1:3. Tot astfel scrie
şi Ieremia: „Căci poporul Meu
este nebun, nu Mă cunoaşte,
sunt nişte copii fără minte şi
lipsiţi de pricepere, sunt meşteri
să facă răul, dar nu ştiu să facă
binele.” Ieremia 4:22.
Să încercăm să concepem
esenţa fiinţei lui Dumnezeu.
Domnul Isus spunea femeii samaritene: „Dumnezeu este Duh,
şi cine se închină Lui, trebuie să
I se închine în duh şi în adevăr.”
Ioan 4:24.
Dumnezeu e fiinţă duhovnicească. E viu, adevărat, real
şi veşnic. E atotputernic şi omniprezent. În Sfânta Scriptură
ni se descoperă ca Dumnezeu
triunic. Dumnezeu Tatăl e creatorul şi susţinătorul universului, originea şi scopul tuturor
lucrurilor.
Dumnezeu Fiul este întruchiparea Tatălui ceresc, oglindirea
şi plinătatea dumnezeirii. „Căci
în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Coloseni
2:9. Isus Cristos e Dumnezeu
adevărat care a venit în lumea
pământească pentru salvarea
omenirii.
„El, măcar că avea chipul lui
Dumnezeu, totuşi n-a crezut
ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a
dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a
luat un chip de rob, făcându-Se
asemenea oamenilor.” Filipeni
2:6–7.
Ca fiinţă dumnezească e veşnic şi etern, iar ca fiinţă umană
S-a născut din fecioară la împlinirea vremii.
Dumnezeu Duhul Sfânt, ca
a treia fiinţă dumnezească, e
prezența dumnezeirii în lume.
Prin El se realizează legea lui
Dumnezeu, ordinea creației.
Duhul Sfânt a pregătit salvarea

Dr. Csóka Ildikó la Areopag, Grecia

omenirii. Prin El a învins Isus
Cristos asupra ispitei şi a morţii.
El face accesibilă mântuirea oferită de Dumnezeu oamenilor.
Dumnezeu este unul singur,
deşi se manifestă în mod triunic. Fiinţa Lui o concepem
prin credinţă. „Şi fără credinţă
este cu neputinţă să fim plăcuţi
Lui!…” Evrei 11:6.
Apostolul Pavel încearcă să
le explice atenienilor trăsăturile
lui Dumnezeu. Scoate în evidenţă eternitatea şi atotputernicia
Lui.
„Dumnezeu, care a făcut
lumea şi tot ce este în ea, este
Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple
făcute de mâini. El nu este slujit
de mâini omeneşti, ca şi când ar
avea trebuinţă de ceva, El, care
dă tuturor viaţa, suflarea şi toate
lucrurile.” Vers 24–25.
Primul martir al creştinismului, diaconul Ştefan, spunea:
„Dar Cel Preaînalt nu locuieşte
în locaşuri făcute de mâini
omeneşti, cum zice proorocul:
Cerul este scaunul Meu de domnie şi pământul este aşternutul
picioarelor Mele…” Faptele
8:48–49.
Dumnezeu nu e slujit de mâini omeneşti, căci El dă viaţă
tuturor.
„Astfel, deci, fiindcă suntem
de neam din Dumnezeu, nu
trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau
argintului sau pietrei cioplite
cu meşteşugirea şi iscusinţa
omului.” Vers 29.
Apostolul corectează opinia
greşită a oamenilor despre fiinţa lui Dumnezeu. Oamenii,
totdeauna, au încercat să-şi
imagineze fiinţa lui Dumnezeu
asociindu-L cu forme şi chipuri
materiale, pământeşti. Domnul
a interzis asemănarea şi identifi-

carea Lui cu imagini materiale.
În Lege citim porunca: „Să
nu ai alţi dumnezei în afară de
Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit,
nici vreo înfăţişare a lucrurilor
care sunt sus în ceruri sau jos pe
pământ sau în apele mai de jos
decât pământul. Să nu te închini
înaintea lor şi să nu le slujeşti…”
Exodul 20:3–5.
Dumnezeu e spirit, dar omenirea a încercat să materializeze
fiinţa Lui prin diferite imaginaţii. Au format zei din diferite
materii. Despre abaterea omenirii de la Dumnezeu scrie apostolul Pavel romanilor: „...Cu toate
că au cunoscut pe Dumnezeu,
nu L-au proslăvit ca Dumnezeu,
nici nu I-au mulţumit, ci s-au
dedat la gândiri deşarte, şi inima
lor fără pricepere s-a întunecat.
S-au fălit că sunt înţelepţi şi au
înnebunit, şi au schimbat slava
Dumnezeului nemuritor într-o
icoană care seamănă cu omul
muritor, păsări, dobitoace cu
patru picioare şi târâtoare.”
Romani 1:21–23.
Astfel s-a scufundat omenirea
în idolatrie. Oamenii şi-au făcut
mulţi zei în diferite forme şi din
diferite materii şi păcatul lor
l-au îngrămădit închinându-se,
slujind şi jertfind acestora.
Idolatria a caracterizat popoarele păgâne care n-au avut
cunoştinţa unui Dumnezeu
viu şi adevărat, dar, durere că a
pătruns şi-n poporul lui Dumnezeu, în Israel. Israeliţii au cunoscut idolii în Egipt, i-au adus
şi i-au cărat cu ei în pribegia
prin pustie. Au făcut viţelul de
aur, care se asemăna cu idolii
egiptenilor, apoi amestecându-se cu popoarele cananite şi
cele învecinate, s-au adâncit în
idolatrie.
Pavel, continuă cu chemare
la pocăinţă. „Dumnezeu nu ţine

seama de vremurile de neştiinţă
şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se
pocăiască, pentru că a rânduit o
zi în care va judeca lumea după
dreptate, prin Omul pe care L-a
rânduit pentru aceasta şi despre
care a dat tuturor oamenilor o
dovadă netăgăduită prin faptul
că L-a înviat din morţi.” Vers
30–31.
Apostolul nu acuză ascultătorii, ci datorează rătăcirea lor
lipsei de cunoştinţă. Ca mângâiere şi îmbărbătare spune că
Dumnezeu nu ţine seama de
timpurile de neştiinţă. Omul,
din neştiinţă, comite multe greşeli şi lucruri rele, dar când se
convinge de greşala lui, atunci
regretă. Acest regret se pretinde
de la orice păcătos şi o întoarcere sinceră şi serioasă spre Dumnezeu. Aceasta este pocăinţa,
singura soluţie de remediere a
stării păcătoase.
La auzul pocăinţei, ascultătorii au întrerupt cuvântarea
apostolului. Oamenii sunt dispuşi să asculte, din curiozitate,
orice noutăţi, veşti sau filozofii,
dar când e vorda de pocăinţă, de
schimbarea gândirii şi a vieţuirii
lor, atunci imediat se închid şi
se retrag în interiorul lor sentimental. Dar, cu toate acestea, nu
se schimbă realitatea judecăţii
prevăzute şi prevestite care va
avea loc la împlinirea vremii.
„Totuşi, unii au trecut de partea lui şi au crezut. Între aceştia
era Dionisie Areopagitul, o
femeie numită Damaris şi alţii
împreună cu ei.” Vers 34.
În mijlocul grecilor şi romanilor cu educaţie aleasă, pe
Areopag, apostolul Pavel a rostit
unul dintre cele mai dinamice
discursuri oratorice din întreaga istorie.
Dr. Ştefan Cioca
prezbiter

ȘCOAL A
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Ziua Culturală
a Românilor
din Bătania
și Întâlnirea
Generațiilor
În data de 27 octombrie,
membrii comunității românești
din Bătania au fost martorii unui
eveniment de mare anvergură.
Programul zilei a început cu un
moment artistic al preșcolarilor
şi elevilor Grădiniței și Școlii
Generale „Lucian Magdu”, susținut în cadrul evenimentului
„Ziua Culturală a Românilor
din Bătania”. Manifestarea a fost
deschisă de domnul Gheorghe
Mihuţ, președintele Autoguvernării de Naționalitate Română
Locală, care și-a exprimat bucuria de a avea alături oficialități,
elevi, profesori și părinți, locuitori ai orașului.
„De la înființarea autoguvernării, an de an este organizat
acest minunat program românesc, care reprezintă identitatea
noastră. La prima noastră ediție
am avut ca și invitați formații
excelente, oameni profesioniști,
care ne-au oferit programe pe
cinste însă noi am decis să cerem
sprijinul și colaborarea pedagogilor, respectiv a copiilor Grădiniței, Școlii Generale „Lucian
Magdu” pentru a ne încânta cu

frumosul lor program autentic.
Azi, în micul nostru orășel, are
loc și cea de-a patra ediție a
Întâlnirii generațiilor de elevi,
profesori, care au urmat cursurile școlii românești bătăniene.”
Traian Cresta, reprezentantul comunității românești din
Ungaria în Parlamentul de la
Budapesta, în alocuțiunea sa,
a amintit printre altele, despre
dezvoltarea infrastructurii școlii, care cu siguranță contribuie
la ridicarea nivelului de predare-învățare în limba română. Un
proiect important în derulare
este și investiția de la grădinița
românească. Dr. Fürjes Zoltán,
noul subsecretar de stat responsabil cu Naționalitățile și
Cultele din cadrul Cancelariei
Primului Ministru, a promis că
toate clădirile care se află sub
administrația autoguvernărilor
pe țară vor intra în proprietatea
acestora, ceea ce înseamnă că
vor fi necesare unele modificări
legislative, a menţionat domnul
Cresta. „Avem un mare vis care,
deși unii cred că am renunțat la
îndeplinirea lui, este prezent pe

ordinea noastră de zi, fiind vorba
despre construirea unei săli de
sport în cadrul școlii, obiectiv
a cărui realizare este în atenția
mea”.
Menționăm că şi Biserica
Ortodoxă Română din Bătania a
fost în atenția domnului Traian
Cresta.
A fost a lături de românii
din Bătania și domnul Marjai
János, edilul localității, care în
discursul dumnealui a amintit
importanța rădăcinilor, vorbind
despre dragostea față de locul
natal, a casei părintești, a unității de învățământ unde tinerii
de odinioară s-au format ca și
membri ai acestei societăți. „Nu
trebuie să uităm de locul natal,
de pământul pe care ne-am născut, de părinți, bunici, rudenii,
școală, indiferent în care colț al
lumii ne-a fost dat să trăim. A
reveni acasă înseamnă o imensă
bucurie sufletească, sentimente,
emoții” – a subliniat primarul
localității gazdă.
Programul zilei a fost început
de „picii” de la grădiniță, care
repartizați pe grupe de vârstă au
urcat pe scena Casei de Cultură
„József Attila” alături de educatoarele: Adelina Olteanu Sturza,
și Mihaela Birescu. Preșcolarii
au fost urmați de elevii școlii
generale, care sub coordonarea
profesoarelor Andrea Szenes
și Anca Stan și-au prezentat
minunatul program format din
cântece și dansuri populare
românești. Și pentru că anul
acesta s-au împlinit 50 de ani de
la trecerea la cele veşnice a celui
care a fost Lucian Magdu, s-a
amintit opera poetului bătănian
printr-un scurt moment poetic
și muzical prezentat de elevele
Amalia Aioanei, Viviana Sarca
și Réka Misik. Corul școlii a fost
și de această dată la înălțime.
Trupa de dans popular instruită
de profesoara Marta Zsuzsanna
a redat dansurile: Hora din Moldova, Joc de fete din Micherechi
și Hora Mare. Eleva Megyeri Reghina a interpretat piesa muzicală „Cântă și dansează” urmată
de Aida Stan cu melodia „Sunt o
fată frumușea”. Nu s-a lăsat mai
prejos nici elevul Roland Ristin,
care a redat la pian melodii sub
directa coordonare a doamnei
profesor Elizabeta Lingurar.
„Poartă către vis” a fost următorul cântec interpretat de eleva
Misik Réka urmând corul școlii
cu melodia „Să cânte lumea”.
La sfârșitul programului, atât
preșcolarii cât și școlarii au fost
răsplătiți de către organizatori.
Evenimentul a fost onorat de
domnul Traian Cresta, reprezentantul comunității românești
în Parlamentul de la Budapesta,
Marius Lazurca, ambasadorul
României de la Budapesta, Tiberiu Juhász, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din
Ungaria, Marjai János, primarul
localității și Borsodi János, viceprimar, Daniel Banu, consul
general al României la Seghedin,
Iulia Olteanu, directorul unității de învățământ românesc din
Bătania, dr. Florea Olteanu, șeful Catedrei de Limba Română
din cadrul Facultății de Pedagogie „Gál Ferenc” din Sarvas,
Marius Vidican, preotul paroh,
reprezentanți ai mass-mediei.
Programul zilei a continuat la
școală, unde sub directa coordonare a doamnei director Iulia

Olteanu a avut loc cea de-a patra
ediție a „Întâlnirii Generațiilor”.
Doamna profesor Anca Stan,
moderatorul programului, a redat în deschidere câteva amintiri
ale dumneaei legate de școală
după care cei prezenți au ascultat cântecul „Gaudeamus Igitur”.
După sunetul clopoțelului, a luat
cuvântul doamna director Iulia
Olteanu. „Pot spune că numai
prieteni avem aici. Colegi iubiți,
elevi iubiți, care ne-au intrat în
adâncul sufletului de-a lungul
anilor și mă bucur că sunteți
aici, alături de noi în această zi.
Suntem la a IV-a ediție a acestei
întâlniri, prima ediție fiind realizată în anul 2003 și a fost lansată
cu scopul de a ne întâlni, de a
întări legătura dintre generații,
să ne cunoaștem, să transmitem
limba, valorile nostre strămoșești, identitatea. Toate acestea
sunt elemente care ne leagă. Noi,
ne-am pregătit și v-am așteptat
cu emoție și sper că și dumneavoastră cu aceleași emoții v-ați
îndreptat pașii spre școala voastră. Se poate observa că această
școală de-a lungul deceniilor s-a
schimbat foarte mult, spre bucuria noastră. Trebuie să ținem
pasul cu schimbările din jur dar
niciodată nu trebuie să ne uităm
rădăcinile… Pot doar să sper că
această școală va avea mulți,
mulți elevi care vor învăța aici,
care vor păstra puritatea limbii
române” – a menționat doamna
director.
Tiberiu Juhász, președintele
Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, în alocuțiunea sa a mulțumit și felicitat

promotorii evenimentelor. „În
primul rând țin să mulțumesc
direcțiunii școlii pentru invitație
și totodată felicit organizatorii
celor două programe de azi:
Ziua Culturală a Românilor din
Bătania și Întâlnirea Generațiilor, două mari evenimente.
Întâlnirea Generațiilor aș putea
spune că este un eveniment
dedicat familiei. O familie este
sărbătorită astăzi. Este vorba de
familia românească din Bătania.
Mulțumită celor două guverne, maghiar și român și nu în
ultimul rând domnului Traian
Cresta, care a mediat ca această
școală să se dezvolte, ne putem
revedea azi, aici. Comunitatea
românească din Ungaria are la
Bătania o școală frumoasă, o
adevărată bijuterie de care noi,
cu toții, trebuie să ne îngrijim și
să punem umăr la umăr pentru
realizarea unor noi proiecte”.
Programul a continuat cu
citirea cataloagelor, cei prezenți
amintindu-și și de cei trecuți la
cele veșnice.
În cadrul acestui program a
fost organizată și o expoziție de
fotografii trecut-prezent, care a
imortalizat momente din viața
școlii românești din Bătania.
Evocarea amintirilor a continuat în cadrul unei recepții
festive.
Evenimentele au fost sponsorizate de Fondul de Administrație „Bethlen Gábor”, Autoguvernarea de Naţionalitate Română
din Bătania, Şcoala Generală
şi Grădiniţa Română „Lucian
Magdu” şi Traian Cresta.
Corina

DIVERSE
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Burse pentru
elevii de
naționalitate
Etniile recunoscute în Ungaria
beneficiază de sprijin şi susţinere
din partea Guvernului maghiar.
Cancelaria Primului Ministru prin Secretariatul de Stat
responsabil cu Naționalitățile,
Cultele şi Sfera Civilă, a iniţiat în
anul 2011, pentru elevii de liceu
din școlile bilingve de naționalitate, o bursă de studiu în valoare
de 60.000 de forinţi lunar, pentru
ultimii doi ani de liceu. Această
bursă are ca scop întărirea apartenenței la comunitatea din care
fac parte, dezvoltarea abilităților,
condiţii sociale precare. Condiția

pentru obținerea bursei este ca
tânărul să aibă rezultate bune la
învăţătură, media anuală să fie
minim nota 4.
Joi, 25 octombrie, la Budapesta, secretarul de stat Soltész Miklós, împreună cu subsecretarul
dr. Fürjes Zoltán au înmânat,
într-un cadru festiv, bursele
de naționalitate pentru elevii
liceeni.
Până în prezent au beneficiat
de această bursă peste o sută
de tineri dintre care astăzi un
număr însemnat frecventează
cursurile unei instituții de

învăţământ superior. Ei s-au
folosit de această oportunitate
şi au investit, fiind ambasadori
ai instituţiilor de învăţământ din

Festivalul
Cârnaților, la
Bichişciaba
În perioada 18–21 octombrie,
la Bichişciaba, s-a desfăşurat o
nouă ediţie a Festivalului Cârnaților. Manifestarea a reunit în
4 zile, conform organizatorilor,
peste 100.000 de participanţi,
fiind una dintre cele mai importante evenimente de gen din
Ungaria.
La manifestare au participat
numeroşi oameni politici, de la
nivel central şi local, primari,
reprezentanţi ai unor asociaţii
patronale, camere de comerţ etc.

La festival participă în fiecare
an şi mici producători români,
în special din județele Arad şi
Bihor. În acest an, la concursul
de preparare a cârnaților au
participat peste 800 de echipe,
reunind producători privați sau
diferite instituții şi societăți.
La concurs a participat şi
echipa Autoguvernării de Naţionalitate Române din Bichişciaba, condusă de președintele
Teodor Juhász.
Evenimentul a fost onorat

care provin. Anul acesta, pentru
comunitatea românească bursa
a fost acordată elevei Liceului
„N. Bălcescu”, Réka Hanyecz.

Eleva a fost însoțită la Budapesta
de doamna director dr. Maria
Gurzău Czeglédi.
Delia

şi de Florin Trandafir Vasiloni, consul general la Giula. La
standul comunităţii româneşti,
consulul general s-a întreținut
cu Zalai Mihály, preşedintele
Consiliului Judeţean Bichiş, cu
Takács Árpád, şeful Oficiului
Guvernamental al judeţului
Bichiş, cu Szarvas Péter, primarul oraşului Bichişciaba şi alţi
oficiali ungari, dar şi cu reprezentanţi ai Camerei de Comerţ
şi Industrie a Judeţului Bichiş şi
ai Secţiunii Ungaro-Română a
Camerei de Comerţ şi Industrie
Ungară, dr. Teodor Orosz, preşedinte, Dunai Péter, secretar
general al Camerei de Comerţ
şi Industrie din Ungaria şi Ioan
Rák, secretar. Echipa Autoguvernării de Naţionalitate Română a avut invitați şi din România,
Beiuş, o delegație condusă de
Cornel Paladi.

Balul recoltei
Zilele de Consultanță Maghiaro-Române
În perioada 14–16 noiembrie 2018, în organizarea comună a Casei Naționale de Pensii
Publice din România şi Direcției Generale de Pensii din Ungaria, vor fi organizate zilele
de consultantă româno-ungare pe tema pensiilor. Evenimentul face parte din seria „zile
deschise” organizate de autoritatea centrală de pensii din Ungaria cu instituțiile omoloage
din ţări precum Germania, Austria, Slovacia, Serbia, România, cu obiectivul declarat de a
permite celor interesați să poarte discuții directe cu experții din statele implicate, în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină.
Pe parcursul acestor zile, cei interesați, pe baza unei înscrieri anticipate, pot obţine
informații pe speţe punctuale, referitoare la condiții de pensionare, stadiul dosarelor de
pensii, direct de la personalul specializat, prezent la faţa locului. Vor participa experţi din
județele Mureş, Covasna, Cluj, Harghita şi Bihor. Vor fi organizate întâlniri cu pensionarii
la Budapesta, Seghedin şi Debrecen.
Înregistrare: prin telefon: +36 1 270 8108, în perioada 8–9 noiembrie, luni-joi între orele
8.00– 6.00 şi vineri între orele 8.00–13.00 şi email: konzultacio@onyf.allamkincstar.gov.hu.
La Budapesta consultanța va avea loc în perioada 14–15 noiembrie, la Trezoreria de Stat
a Ungariei (1081 Budapesta, str. Fiumei 19/A), între orele 9.00–16.00.
La Debreţin şi Seghedin consultanța va avea loc în data de 16 noiembrie, între orele
9.00–16.00, la Biroul Guvernamental al Județului Hajdú-Bihar (4026 Debrecen, str. Hunyadi
nr. 13), respectiv Biroul Guvernamental al Județului Ciongrad (6722 Seghedin, str. Bécsi nr. 5).
Nu uitați să aduceți cu dumneavoastră actele de identitate!

Sâmbătă, 20 octombrie, în localitatea Pocei, a avut loc o serbare închinată bogățiilor pe care ni le oferă toamna.
Manifestarea a început cu o paradă pe uliţa principală a
formaţiilor de dansuri alături de tarafuri de muzică populară,
acestea oprindu-se în mai multe puncte, invitând sătenii la bal.
După deschidere a urmat un program artistic la care au
participat alături de echipele de dansatori şi membrii Clubului
Pensionarilor. Balul care a urmat a fost apreciat prin atmosfera
de voie bună instalată încă de la început. Distracţia a continuat
până seara. La cină s-au servit mâncăruri tradiţionale, gulaş,
tocană de oaie şi vită, plăcinte, pălincă, vin etc. Târziu în noapte, osteniţi, dar fericiţi, petrecăreţii s-au întors acasă după o
asemenea petrecere pe cinste.
Nagyné Kelemen Mónika
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OGLINDA ROM ÂNEASCĂ

Cea mai veche
locuință din
România este
de vânzare!

Datată cu precizie de specialiști după resturile unui pinion gotic găsit în podul locuinței,
casa negustorească de pe strada Turnului, numărul 7 din Sibiu își are începuturile în veacul al
XIV-lea. Situat în una din cele mai pitorești zone ale centrului vechi, în „Orașul de Jos”, într-o
piațetă istorică, imobilul face parte, alături de casa Bobel, din cercul restrâns al reședințelor
urbane a căror construcție a început în perioada anilor 1300–1400. Spre comparație, cea
mai veche casă din București, casa Melik – actualul muzeu Theodor Pallady, se poate lăuda
cu o istorie de numai aproximativ 250 de ani.

Masivitatea acoperișului, forma aparte a construcției, precum și o serie de elemente arhitecturale care se mai regăsesc doar într-o mică proporție la alte imobile din centrul vechi
al fostului burg săsesc, sunt câteva dintre elementele care o individualizează. Arhitectul
Ioan Bucur descrie casa în lucrarea „Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul
Sibiu–Centrul Istoric” „drept” o clădire trapezoidală, cu fațada spre piațeta de la intersecția
străzii Turnului cu alte trei străzi.

Fațada este organizată pe patru axe, cu uși cu obloane pline și panou de lemn pentru
amplasare firmă (realizate în jurul anului 1900). Acoperișul înalt, în trei ape, cu coama paralelă cu fațada, prezintă două lucarne ochi. Aripa dinspre fațada laterală, mai acută, este
acoperită cu olane. La parter se păstrează plafoane refăcute cu boltișoare pe șină metalică.
(…) La etaj este un coridor acoperit semicilindric și cu două travee în cruce”.

Pictura murală de secol XVI, urmele unui cuptor din cupru, un pinten de cavaler, o monedă
din anul 1572 sunt alte câteva din descoperirile făcute de arheologi și care vorbesc despre
trecutul îndepărtat al casei. Imobilul a aparținut la începutul secolului al XX-lea Asociației
Măcelarilor, iar la parterul clădirii funcționau mai multe spații comerciale. Ulterior casa a
fost reședința pianistei Maria Klein Hintz și proprietatea negustorului român Ilie Floașiu
până la naționalizarea de către regimul comunist.

Pe strada Turnului, la numărul 5, a funcționat primul magazin românesc de articole din
piele. Deschisă imediat după Marea Unire, în 1919, afacerea negustorului Gheorghe Limpede avea să marcheze începutul unui proces rapid de expansiune a capitalului românesc
în vechile centre urbane săsești. Impozantul imobil de la numărul 6 a aparținut unui baron
al Imperiului Habsburgic.

Monograma de pe frontispiciul clădirii, datată 1704, consemnează anul în care negustorul Martin Wenkel primește, odată cu titlul nobiliar și proprietatea respectivă chiar de
la împăratul Carol al VI-lea. O mănăstire, o închisoare, prima fabrică de bere de actualul
teritoriu al României și prima spălătorie chimică din Sibiu completează lista imobilelor
istorice de pe strada Turnului, o arteră unde s-a scris o pagină importantă din istoria negoțului transilvănean.
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Imagini de toamnă realizate de Mihai Netea, originar din Micherechi

Drumul toamnei

Pod din lemn

Forma scoarţei

Stuf singuratic

Micul Balaton

La margine de pădure
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