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Editorial

Să prevenim!

O acțiune inedită pentru conști-
entizarea cancerului la sân a 
avut loc, zilele trecute, la Giula. 
Problema este foarte actuală și 

cu efecte dureroase!
În România la fiecare 3 ore o femei moa-

re de cancer de sân, la fiecare 3 minute e 
diagnosticată câte o pacientă. Situația este 
aproape identică în Ungaria.

Cancerul mamar este cel mai frecvent 
dintre toate tipurile de cancere la femei și 
reprezintă principala cauză de deces prin 
cancer la femeile europene. Coaliţia pen-
tru Sănătatea Femeii arată, într-un studiu 
efectuat în 2017, că zilnic 21 de femei sunt 
diagnosticate cu cancer la sân, iar la fie-
care trei ore, o femeie moare din această 
cauză. Cauzele care determină apariţia 
cancerului mamar nu sunt cunoscute. 
Medicii oncologi vorbesc despre existenţa  
anumitor factori de risc.

90% din cazurile noi de cancer la sân 
sunt diagnosticate foarte târziu, acestea 
fiind deja în stadiile II,III şi IV. Depistat 
în fază incipientă cancerul de sân se poate 
vindeca printr-un tratament corect. Eco-
grafia mamară și mamografia sunt două 
dintre cele mai importante investigații 
necesare pentru depistarea afecțiunilor 
la nivelul sânilor. Ecografia mamară este 
recomandată în cazul pacientelor tinere, 
iar mamografia femeilor peste 40 de ani și 
în special celor cu factori de risc de cancer 
crescut, cele care au antecedente famili-
ale. Mamografia poate depista o leziune 
malignă a sânuluii cu 2–3 ani înainte de a 
fi palpabilă. La aceste metode de investi-
gaţie imagistică se adaugă dacă este cazul 
RMN-ul şi PET-CT.

Cancerul mamar este perfect curabil 
daca este tratat la timp! De aceea, este 
esențial ca femeile să fie atente la toate 
schimbările care apar la nivelul sânilor și 
să țină cont de câteva măsuri de prevenire 
foarte simple.

Prevenirea cancerului mamar începe cu 
propriile obiceiuri sănătoase – cum ar fi 
menținerea unei stări active, limitarea con-
sumului de alcoolul și o dietă sănătoasă. 

Ce trebuie să ştii despre cancerul de 
sân: apare la fete din ce în ce mai tinere; 
în ultimii ani, numărul deceselor a scăzut 
simțitor; apariția unui nodul nu este în-
totdeauna un semn de cancer, dar trebuie 
investigat; 8 din 10 noduli la sân sunt de 
obicei benigni; de cele mai multe ori simp-
tomele apar în stadiul destul de avansat al 
bolii; 70% din cazurile de cancer de sân 
sunt descoperite prin auto-examinare; fe-
meile cu implant cu silicon nu sunt mai ex-
puse riscului de cancer mamar, dar trebuie 
să efectueze anual o mamografie pentru că 
este foarte dificil de depistat o eventuală 
transformare a celulelor; cancerul la sân 
în stadiu 1 sau 2 nu mai are recidivă decât 
în sub 10% din cazuri.

O femeie informată este o femeie puter-
nică și sănătoasă. Iată de ce este important 
să cunoaștem boala și să prevenim îmbol-
năvirea!

Colectivul redacţional

Comisia pentru Relații Sociale a Consiliului Județean Bichiș face apel soli-
citând propuneri pentru decernarea distincției „Pentru Naționalități”. 

Prin decizia 11/2015. (IX. 11.) Adunarea Generală a Consiliului Județean a în-
ființat un premiu pentru naționalități, cu scopul de a premia acele persoane sau 
organizații care depun un efort substanțial la păstrarea şi promovarea culturii, 
tradițiilor, obiceiurilor, identității şi limbii materne.

Propunerile se pot face până la data de 1 noiembrie, la Biroul Consiliului Jude-
țean (Bichişciaba, str. Árpád, nr. 18, pentru Kurucz Márta sau la e-mail: kurucz.
marta@bekesmegye.hu.

EPISCOPIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ DIN UNGARIA

organizează
DUMINICĂ, 14 OCTOMBRIE 

2018, LA ORA 16,
LA PALATUL „VIGADÓ” AL 

CENTRULUI DE CULTURĂ 
DIN GIULA,

FESTIVALUL DE PĂSTRARE 
ȘI PROMOVARE

A TRADIȚIILOR POPULARE 
ROMÂNEȘTI 

„LA OBÂRȘII, LA IZVOR”
EDIȚIA A XI-A, 

 
LA CARE VOR PARTICIPA 

ANSAMBLURI FOLCLORICE ȘI 
OASPEȚI DE SEAMĂ DIN ALBA IULIA

TOȚI CEI INTERESAȚI SUNT 
AȘTEPTAȚI CU MULT DRAG!

AUTOGUVERNAREA PE ȚARĂ 
A ROMÂNILOR DIN UNGARIA

organizează

ZIUA CULTURALĂ 
A ROMÂNILOR DIN UNGARIA

sâmbătă, 20 octombrie a.c., de la ora 10 

Locul: Centrul Cultural Românesc 
(Giula, Piaţa Liceum  nr. 2)

Program:
9.30 – Primirea oaspeţilor

10.00 – Deschiderea festivă
10.30 – Program cultural

13.00 – Masă

Toţi cei interesaţi sunt 
așteptaţi cu mult drag!

Marşul Trupelor Roz şi lupta 
împotriva cancerului la sân

Anual Trupele Roz se înrolează în Marșul Împotriva Cancerului la Sân. Campania pentru 
Sănătatea Sânilor, trage un semnal de alarmă asupra importanţei depistării precoce a 
cancerului la sân și aduce în stradă lupta pentru sănătatea femeilor.
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Între localitățile Apateu (HU) 
şi Vadul Crișului (RO) există un 
acord de colaborare din anul 
2007. După mulți ani de aștep-
tare, prin intermediul proiectelor 
de finanțare de la Uniunea Euro-
peană se vor reabilitat importan-
te centre turistice de pe o parte 
şi alta a râului Crişul Repede. 
Proiectul european, în valoare 
de 2,5 milioane de euro, va avea 
ca beneficiari Consiliul Judeţean 
Hajdú-Bihar, localitatea Apateu 
şi Consiliul Județean Bihor, loca-
litatea Vadul Crişului. Pe terito-
riul celor două localități se găsesc 
importante puncte turistice, 
stipulate pentru reabilitare în 

Proiect 
european 
de abilitare 
a mediului 
înconjurător

proiect. Acestea sunt cabana de 
refugiu de la Vadul Crişului, casa 
olarului, iazul şi împrejurimile 
din Pusta Körösd, traseul turistic 
de pe partea stângă a Crișului 
Repede. Demararea proiectului 
a avut loc printr-o conferință 
organizată la Vadul Crișului, în 
data de 13 septembrie, la care 
au fost prezenți reprezentanți ai 
instituțiilor avizate (Consiliul Ju-
dețean, Primăriile Vadul Crișului 
şi Apateu, Centrul de Dezvoltare 
a Teritoriilor Ocrotite a Județului 
Bihor).

Traian Bodea, vicepreședinte-
le Consiliului Județean Bihor, şi-a 
exprimat bucuria implementării 

unui astfel de proiect. „Suntem 
vecini, avem valori comune, 
iar prin astfel de proiecte avem 
datoria să le prezentăm şi să le 
protejăm. Pentru noi este un 
punct important reabilitarea 
casei de refugiu şi împrejurimile 
ei, acesta fiind un obiectiv mai 
vechi al nostru.” 

Omologul său maghiar, Bulcsu 
László, a menționat faptul că 
realizarea acestui proiect va fi 
benefic nu doar pentru mediu, 
ci şi pentru turism, accentuând 
faptul că râul Crișul Repede 
unește cele două țări, județe şi 
comunități.

Primarul localității Vadul 

Crișului, Cosma Dorel Florin 
a evidențiat faptul că „valorile 
mediului, peștera Meziad, cas-
cada, canionul și cheile Crișului 
Repede pot fi adăugate din nou 
pe harta turistică într-un mod 
demn. Consiliul Județean Bihar 
și organizațiile asociate permit 
regiunii să-și recâștige vechea 
strălucire”.

Viceprimarul Apateului, Pin-
tye Edit, a adăugat că din anul 
2007 cele două localități au acor-
duri de colaborare, iar datorită 
acestui fapt, mulți copii și adulți 
au putut călători de o parte şi 
de alta a graniței. Nu cunoșteau 
valorile din această regiune, însă 

prin aceste acorduri au văzut şi 
învăţat multe. Implementarea 
acestui proiect duce la lărgirea 
cunoștințelor despre mediul 
înconjurător şi această regiune.

Pusta Körösd se află în apro-
pierea localității Apateu, include 
un lac de 160 de hectare şi o 
importantă zonă dendrologică 
în conservare. Scopul realizării 
acestui proiect este de a arăta 
lumii valori şi frumuseți ascunse 
ale mediul înconjurător. În viito-
rul apropiat se dorește realizarea 
unui drum până la observator, de 
unde cei interesați pot admira 
flora şi fauna locului.

 J. Vmirjáncki 

Biblioteca Națională de Limbi 
Străine în colaborare cu Centrul 
de Documentare şi Informare al 
Slovacilor din Ungaria a organi-
zat vineri, 28 septembrie, cu în-
cepere de la ora 10, o conferință 
pe tema bibliotecilor de națio-
nalitate. Conferința s-a desfă-
șurat în cadrul unui program 
dedicat cunoașterii bibliotecii 
naţionale, fiind implementat 
printr-un proiect câștigat la 
Fondul de Subvenții din cadrul 
Ministerului Resurselor Umane. 

Conferința a avut loc în Sala 
de Evenimente a Bibliotecii 
Naționale de Limbi Străine 
(Budapesta, str. Molnár, nr. 
11) şi a fost deschisă de subse-
cretarul de stat responsabil cu 
Naționalitățile, Cultele şi Aju-
torul Creștinilor Persecutați, dr. 
Fürjes Zoltán şi de gazda eveni-
mentului dr. Papp Anna Maria, 
directorul Bibliotecii Naționale.

În cadrul conferinței au sus-

Conferință pe 
tema bibliotecilor 
de naționalitate

ținut prelegeri: Sörény Edina, 
şeful secţiei Arhivă şi Biblio-
tecă a Ministerului Resurselor 
Umane; Pancsosz Alexandra, 
directorul Oficiului Bibliotecii 
Naţionale de Limbi Străine; 
Szabados Anna, directorul 
Centrului de Documentare şi 
Biblioteci Slovace din Ungaria; 
Frei Nándor, bibliotecar la Cen-
trul Cultural şi de Informare al 
Naţionalităţii Germane; Cson-
ka Krisztina, directorul Insti-
tutului Cultural Grec; Polánsz-
kiné Nádas Ildikó, bibliotecar 
şef la Biblioteca Rusină „Udvari 
István”; Gyurity Milán, direc-
tor al Centrului Cultural şi de 
Documentare al Naţionalităţii 
Sârbe; Béky Mária, bibliotecar 
al Institutului Polonez din Bu-
dapesta. Din partea Centrului 
de Documentare şi Informare 
al Autoguvernării pe Ţară a Ro-
mânilor din Ungaria, Andreea 
Olteanu, elevă în clasa a XII-a 
la Liceul „Nicolae Bălcescu”, a 
prezentat disertația cu titlul 
„Viaţa culturală a românilor 
din Ungaria, în prezent”. Aici 
s-a făcut un scurt istoric al 
Centrului de Documentare şi 
Informare al AŢRU, o instituție 
de bază şi păstrătoare de tradi-
ții pentru românii din Ungaria.

Autoguvernarea pe Țară a 
Românilor din Ungaria a hotă-
rât, în anul 2003, în baza legii, 
să înființeze o instituție prin 
care să poată organiza diferite 
activități și acțiuni menite să 
ajute la păstrarea și conserva-
rea datinilor și tradițiilor româ-

nilor din Ungaria. Noua insti-
tuție a fost denumită Centrul 
de Documentare și Informare 
al AȚRU (Autoguvernarea pe 
Țară a Românilor din Ungaria), 
care îşi are sediul în Giula, pe 
str. Sáros, nr. 17, în Cartierul 
Oraşul Mare Românesc. Este 
situat la mică distanță de sediul 
Autoguvernării pe Țară a Ro-
mânilor din Ungaria, dar și de 
una din instituțiile de bază ale 
românilor, Liceul și Școala Ge-
nerală „Nicolae Bălcescu”. Tot 
la Giula se află și Episcopia Or-
todoxă Română din Ungaria, 
Centrul Cultural Românesc, 
Uniunea Culturală a Românilor 
din Ungaria, redacțiile Cronica 
şi Noi, și Grădinița românească 
de pe strada Galamb.

De la data 1 mai 2015 insti-
tuția este condusă de Maria-
na Negreu Vetró, care este şi 
membru al Adunării Generale 
a AŢRU. 

Centrul beneficiază de o sală 
pentru expoziții, o sală de lec-
tură şi o bibliotecă. Volumele 
din bibliotecă sunt donații din 
partea mai multor instituții şi 

organizații din România, per-
soane fizice sau ediții proprii.

În curtea instituției se or-
ganizează diferite evenimente 
culturale şi gastronomice la 
care participă elevi, tineri şi 
vârstnici, membri ai comuni-
tății românești.

Atât individual, cât şi în co-
laborare cu Autoguvernarea pe 
Țară a Românilor din Ungaria, 
organizează nenumărate eve-
nimente cu scopul de păstrare 
şi promovare a tradițiilor şi 
culturii românești, printre 
care amintim Balul pe Ţară; 
Cupa Tanaszi; Festivalul Gas-
tronomic pe Ţară al Românilor 
din Ungaria, Tabără de pictat 
icoane pe sticlă; În memoria 
Mihai Eminescu; Tabără de 
vară în ţara-mamă „Moştenirea 
culturală”; Întărirea cunoștin-
țelor de limba română; „Satul 
meu Chitighaz”; Festivalul de 
Colinde şi Obiceiuri de Cră-
ciun. Au fost editate mai multe 
volume printre care: Subiecții 
raportului juridic civil şi Româ-
nii din Ungaria. Centrul susține 
şi o echipă de dansuri populare 

formată din elevi ai Liceului 
„N. Bălcescu”, condusă de prof. 
Mihai Cserháti şi instruită de 
prof. Ioan Nedró. Echipa se 
mândrește cu obținerea mai 
multor locuri fruntașe la di-
ferite festivaluri naționale şi 
internaționale. În anul 2010 a 
obținut calificativul excelent la 
nivel național, iar în anul 2012 
a ajuns până în semifinalele 
concursului „Zborul Păunului” 
(Fölszállott a Páva).

Tot sub administrarea Cen-
trului se află şi Casa Muzeu 
de la Chitighaz. Este singura 
casă-muzeu a românilor din 
Ungaria construită în secolul 
al 19-lea. Aici se organizează 
diferite evenimente culturale 
legate de viața din trecut a 
românilor de aici, iar cei inte-
resați o pot vizita.  

Conferința s-a încheiat cu 
întrebări şi impresii despre 
eveniment. 

Andreea Olteanu a fost înso-
țită la Budapesta de pr. Florin 
Olteanu, angajat al Centrului 
de Documentare şi Informare 
al AŢRU.                              Delia

Dr. Fürjes Zoltán

Andreea Olteanu
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Organizația Națiunilor Unite 
(ONU) este un organism in-
ternațional reunind 193 de țări 
care colaborează în scopul de a 
promova pacea şi securitatea în 
lume, dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, progresul social, îmbu-
nătățirea standardelor de viață şi 
respectarea drepturilor omului. 

Program 
pentru apărarea 
mediului 
înconjurător

Pe lângă acțiuni umanitare şi de 
menținere a păcii derulează di-
ferite campanii pentru apărarea 
mediului înconjurător. Școala 
Generală „Lorántffy Zsuzsanna” 
din Pocei s-a alăturat proiectului 
mișcării internaționale cu titlul 
„Cea mai mare sală de clasă din 
lume”.

În perioada 24–28 septembrie, 
în cadrul acestui proiect au fost 
formulate şi prezentate de către 
profesori şi elevi, 17 noi țeluri 
de importanță majoră pentru 
ei. Printre acestea s-au numărat 
protecția ecosistemului terestru, 
protecția mărilor, a oceanelor, 
reducerea inegalităților, acce-
sibilitatea la energie curată. Un 
proiect asemănător a avut loc și 
în toamna anului 2015.

Elevii și cadrele didactice 

au discutat tema, după care au 
pus-o în aplicare joi, 27 septem-
brie. Au realizat globul pămân-
tului din tricouri şi diverse mate-
riale textile, iar în jurul acestuia 
au așezat epistolele cu scopurile 
propuse, citindu-le la momentul 
potrivit. Prin implementarea 
unor astfel de proiecte se dorește 
formarea unui comportament 
corect pentru fiecare copil din 
școală, în raport cu mediul în-
conjurător.

În cadrul acestui program 
a fost inclusă şi o zi dedicată 
mișcării şi sportului. Vineri, 28 
septembrie, au fost organizate, 
pe durata a 120 de minute, pro-
be de atletism, handbal, fotbal 
american, tragerea frânghiei etc. 
La atletism s-a alergat lungimea 
cifrei anului, 2018 m. Încă o zi în 
care elevii, pe lângă plăcerea de a 
fi în aer liber, şi-au pus la încer-
care abilitățile fizice şi motrice.

Nagyné Kelemen Mónika

Cea de a patra ediţie a Zilei 
Naționalităților s-a organizat, 
în primul sfârşit de săptămână 
al lunii octombrie, la Săcal. Eve-
nimentul s-a început dis-de-di-
mineaţă când echipele sosite 
din localitățile învecinate şi din 
România s-au pus la treabă, pro-
cesând câte un porc fiecare. Au 
pus la foc varza rusească, cârnații 
şi caltaboşul la cuptor. Pensio-

Ziua 
Naționalităților, 
la Săcal

narii din localitate au preparat 
langoş şi cozonac cu mac şi nuci.

Arena de sport a fost luat cu 
asalt de tinerii doritori de miş-
care, participând astfel la mini 
campionatele de fotbal organi-
zate atât în sală cât şi pe terenul 
de sport. Acestui eveniment i 
s-a alăturat şi Federația de Sport 
a județului, prin reprezentanții 
Pajna Zoltán, preşedinte şi  Bul-

csu László, vicepreședinte. În dis-
cursul său, președintele federației 
a subliniat importanța spotului, 
enumerând câteva posibilităţi 
tradiţionale de mişcare pentru o 
viaţă sănătoasă. Au fost prezen-
tate unele sporturi noi precum 
foosball, alpinism, fotbal în bulă 
de oxigen. Pe lângă posibilitățile 
de mişcare în aer liber copiii au 
avut posibilitatea să se ocupe cu 
diferite activităţi meșteșugărești 
dar să şi călărească ponei.

La amiază, când preparatele au 
fost gata, tot satul a fost invitat 
la masă, alegând după preferin-
ţă din mulțimea de preparate 
culinare. 

Programul cultural a început 
după-amiază şi a fost deschis 
de deputatul parlamentar al 
regiunii, dr. Vitányi István, care 
şi-a exprimat bucuria văzând 
numărul mare de participanţi. 
Primarul Tamás Pálfi a subliniat 
importanța evenimentului care 
sudează comunitatea.  

Primii au intrat în scenă preşo-
larii care sub îndrumarea cadre-
lor didactice au prezentat un mo-
ment artistic dedicat toamnei. Au 
urmat Echipa de dans a rromilor, 
condusă de profesoara Mohácsi 
Anita; Fanfara „Gál István” din 
Csökmő; Echipa de majorete din 

Săcal; Ansamblul din  Körösnagy-
harsány. Ziua s-a încheiat, la casa 
de cultură, cu un bal.

O zi deosebită, la care au par-
ticipat naționalitățile existente în 
localitate, o zi în care tradiția şi 
voia bună au primat.     

 J. Vmirjáncki
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Techirghiolul, mai ales prin 
lacul cu apă sărată și nămolul 
terapeutic pe care îl deține, este 
cunoscut de multă vreme ca 
stațiune balneoclimaterică, unde 
anual mii de oameni vin ca să își 
găsească alinare suferințelor și 
tămăduire trupurilor.

Începând din anul 1928, prin 
grija vrednicului de Pomenire 
Patriarh Miron Cristea, a fost 
achiziționat aici, la Techirghiol, 
un imobil care urma să fie ame-
najat ca Centru de tratament 
pentru clericii Patriarhiei Româ-
ne, care datorită bătrâneților lor, 
sau altor probleme de sănătate, 
aveau nevoie de îngrijire medi-
cală în acest loc binecuvântat de 
Bunul Dumnezeu cu proprietăți 
terapeutice.

Slujire 
Arhierească 
la Mânăstirea 
„Sfânta Maria”, 
Techirghiol

Protecția 
mediului – 
o inițiativă 
necesară

În 1951, la inițiativa Patriar-
hului Justinian, la Centrul de 
tratament din Techirghiol a fost 
adusă o frumoasă bisericuță de 
lemn, de la Stâna Regală a Cas-
telului Pelișor, din Sinaia și tot 
atunci s-a înființat aici Schitul 
de Maici „Sfânta Maria” Techi-
rghiol, care a păstrat ca anexă 
Sanatoriul Preoțesc, râvnit și de 
alte instituții și autorități locale, 
ale vremii aceleia. Din 1976, tot 
cu purtarea de grijă a Patriar-
hului Justinian, la Techirghiol 
a fost adus și renumitul Părinte 
Ieromonah Arsenie Papacioc, 
care vreme de 35 de ani, până 
la trecerea sa la cele veșnice (în 
19 iulie 2011), a fost Duhovnicul 
Mânăstirii de maici, dar și al 
foarte multor suflete de credin-

cioși români și străini, care au 
venit aici ca să îi ceară rugăciune 
și cuvânt de folos.

În 2000, în timpul Patriarhu-
lui Teoctist, baza de tratament de 
la Techirghiol a fost amenajată 
pentru a putea primi oameni și 
vârstnici veniți din toate colțuri-
le țării, Mânăstirea păstrându-și 
statutul de Stravropighie Patri-
arhală (Mânăstire dependentă 
direct de Patriarhia Română), pe 
care l-a avut și până atunci.

Din anul 2008, Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel a rân-
duit ca baza de tratament de la 
Techirghiol să fie îmbunătățită 
și dotată, fiind cuprinsă, împre-
ună cu Mânăstirea, în Centrul 
Social-Pastoral „Sfânta Maria”, 
care oferă asistență medicală 
de specialitate ierarhilor, cleri-
cilor, credincioșilor, monahilor 
și monahiilor din România, 
dar și de dincolo de hotarele 
ei, fiind așezat sub conducerea 
Părintelui Arhimandrit Cleopa 
Nistor, Consilier Patriarhal și 
Administrator al acestui Centru 
Social-Pastoral.

Aflați la tratament, cu binecu-
vântarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, Preasfințitul 
Părinte Nicodim, Episcopul Se-
verinului și Strehaiei și Preasfin-
țitul Părinte Siluan, Episcopul 

Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei 
Daciei Felix, au săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească în Paracli-
sul Patriarhal cu hramul „Sfântul 
Mare Mucenic și Tămăduitor 
Pantelimon” și Sfântul Prooroc 
Moise”, în Duminica a XX-a 
după Rusalii (7 octombrie 2018). 
Din soborul slujitor au mai făcut 
parte părintele arhimandrit 
Cleopa Nistor, administratorul 
centrului, părintele protosinghel 
Ieronim Gheorghiță, duhovnicul 
Mânăstirii de Maici „Sfânta Ma-
ria” din Techirghiol și părintele 
Cristian Todireanu, de la biserica 
„Sfinții Împărați Constantin și 
Elena” din București (Piața Mun-
cii, Sector II), iar răspunsurile 
la strană au fost date de maicile 
Mânăstirii.

La slujbă au luat parte mulți 
credincioși, atât din Techirghiol, 
cât și dintre cei veniți pentru 
tratament balneoclimateric la 
această Mânăstire.

Cuvântul de învățătură al 
duminicii a fost rostit de Prea-
sfințitul Părinte Siluan, care a 
subliniat purtarea de grijă, iubi-
rea milostivă și puterea dumne-
zeiască a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, Cel Care a înviat 
din morți pe fiul văduvei din 
Nain și a biruit definitiv moartea, 

prin Sfânta Sa Înviere, dăru-
ind, de asemenea, viață, putere, 
mângâiere și ajutor tuturor celor 
care vor crede, la rândul lor, în 
El. Biserica noastră, întemeiată 
pe Jertfa Răscumpărătoare și 
Învierea Mântuitorului Hristos, 
este la fel de actuală și astăzi, 
pentru cei care au ochi să o vadă 
și inimă deschisă să priceapă 
aceasta, și ea poartă de grijă fiilor 
și fiicelor sale, de la naștere, prin 
Taina Sfântului Botez, a Cunu-
niei binecuvântate, la vremea 
cuvenită, a Sfintei Spovedanii și a 
Sfintei Împărtășanii, de-a lungul 
întregii vieți și până la plecarea 
lor din această lume, cu nădejdea 
dobândirii vieții celei veșnice 
și a Împărăției Cerurilor. După 
aceea, i-a împărtășit pe copii și 
credincioși cu Sfintele Taine, iar 
la final, ambii Ierarhi au binecu-
vântat pe toți credincioșii pre-
zenți, care s-au bucurat, astfel, 
atât de tămăduire trupească, prin 
tratamentele oferite la această 
Mânăstire, cât și de hrană du-
hovnicească, prin rugăciunea 
comună, săvârșită în interiorul 
locașului de cult.

Anual, circa 3.000 de credin-
cioși beneficiază de tratament la 
Centrul Social-Pastoral „Sfânta 
Maria” din Techirghiol.

BPEORU

Așa după cum se șt ie și 
după cum relatează mijloacele 
mass-media, astăzi asistăm la 
creșterea înaltă a poluării, în 
condițiile în care numărul ma-
șinilor a crescut iar industria cu 
toate măsurile luate are o mare 
contribuție la poluarea mediului 
înconjurător, ceea ce duce la 
o îngrijorare tot mai mare din 
partea organizațiilor naționale 
și internaționale de protecție a 
mediului.

Lupta cu poluarea, este lupta 
fiecărui individ pentru o viață 
mai bună cu aer mai curat și o 

natură protejată de factori agre-
sivi care distrug ecosistemul pla-
netei noastre. Orice inițiativă în 
scopul îmbunătățirii condițiilor 
de viață din localitățile unde tră-
im, merită remarcată și urmată.

Sâmbătă, 8 octombrie, la ini-
țiativa părintelui Teodor Marc, 
paroh la parohia Sfântul Nicolae 
din Giula și consilier economic 
în cadrul Episcopiei, au fost 
mobilizați un număr apreciabil 
de credincioși care au venit în 
ajutorul inițiativei de a planta 
în cimitirul din Orașul Mare 
Românesc în jur de 50 de copaci 

Paulowinia, o specie de arbori 
din China care au un ritm de 
creștere foarte ridicat. Lemnul 
acestora este neted, de esență 
tare, și care are multiple între-
buințări. În plus, atunci când 
cresc, au niște flori foarte fru-
moase, astfel că, au și un aspect 

plăcut vederii, mulți folosindu-i 
ca ornament. 

Sigur că, evidențiind această 
inițiativă, nu ne-am gândit la alt-
ceva decât, că exemplul ar trebui 
urmat și de alții, pentru că tot 
ce se face în acest sens este spre 
binele oamenilor care locuiesc în 

acest oraș și spre limitarea polu-
ării care este mai ales vara foarte 
accentuată datorită numărului 
de vizitatori. 

Felicităm pe cei care au inițiat 
această acțiune și sperăm ca și 
alții să le urmeze exemplul.

Colectivul redacţional
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Istorie, călătorie, locuri fru-
moase, țări cu specific, sedii, 
clădiri impozante, peisaje miri-
fice… toate acestea ne fac să ne 
delectăm, să ne relaxăm, ne aduc 
pur și simplu bucurie sufleteas-
că. Însă, această lume nu este 
dominată doar de bine, frumos 
și de locuri cu încărcătură po-
zitivă. Există locuri care îți pot 
schimba definitiv viață, percep-
ția… în bine sau în rău. Locuri 
reale! Un loc cu încărcătură ne-
gativă este și lagărul de concen-
trare de la Auschwitz, infernul 
pe pământ! Nu poți să percepi pe 
de-a-ntregul existența decât în 
momentul în care îi treci poarta, 
spun cei care au vizitat acest loc. 
Indiferent de anotimpul în care 
ești prezent acolo, simți fiori, 
uneori chiar teamă. Cu toții 
am văzut filme, am citit cărți, 
articole despre acel infern însă 
nimic nu te poate pregăti pentru 
ceea ce te așteaptă acolo, unde, 
ești bombardat atât vizual cât și 
auditiv cu frânturi din ceea ce a 
fost cel mai cumplit genocid al 
rasei umane. 

Direcțiunea Liceului Româ-
nesc „N. Bălcescu”, prin per-
soana doamnei Andrea Cséffán 
Szántó, director adjunct al aces-
tei instituții școlare, organizează 
al treilea an consecutiv un pro-
gram de vizită la unul dintre cele 
mai cumplite locuri din istoria 
umană, Lagărul de concentra-
re de la Auschwitz, o fabrică a 
morții, care a lucrat continuu în 
timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial.

Lagărul de concentrare se află 
la 60 de km de orașul Cracovia, 
la confluența râurilor Vistula și 
Sola, în sudul Poloniei. Aici, în 
timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, existau niște cazărmi 

Elevi şi 
profesori 
ai Liceului 
românesc din 
Giula, în vizită 
la Auschwitz

în suburbiile orașului Oswiecim, 
în germană Auschwitz. Astfel, 
după ce armata germană a ocu-
pat Polonia, naziștii s-au gândit 
că acest loc este adecvat pentru 
a primi prizonierii polonezi și 
ruși, oameni civili din întreaga 
Europă. Au transformat acest 
loc în cel mai mare lagăr de con-
centrare, un centru de ucidere în 
masă, unde și-au găsit sfârșitul 
aproximativ 1,6 milioane de 
oameni – în marea majoritate 
evrei, rromi, polonezi, ruși etc. 
Acest lagăr a activat în peri-
oada 1940–1945. SS Heinrich 
Himmler, comandant și totodată 
unul dintre promotorii acestui 
genocid, a dat ordin să se ridice 
un gard imens de sârmă ghim-
pată care se afla sub tensiune 
electrică, cu ziduri imense din 
cărămidă, în jurul lagărului, 
precum și turnuri de observație 
dotate cu mitraliere, devenind 
astfel locul impenetrabil de 
unde, dacă s-a intrat, s-a plecat 
doar pe drumul către moarte.

Lagărul, inițial, a fost constru-
it din 22 de barăci din cărămidă 
roșie. O parte dintre acestea 
stau și azi ca mărturie a acelor 
vremuri crunte. În scurt timp, 
capacitatea de cazare a acesto-
ra s-a dovedit a fi insuficientă, 
motiv pentru care s-a extins 
formând astfel trei segmente: 
Auschwitz I, lagărul de concen-
trare inițial, folosit ca sediu ad-
ministrativ pentru întreg com-
plexul; Auschwitz II (Birkenau), 
adevăratul lagăr de exterminare, 
unde, bărbați, femei, copii, în 
jur de 1,6 milioane, și-au găsit 
sfârșitul, fiind unul dintre cele 
mai mari lagăre pentru prizo-
nierii de război și care a început 
să funcționeze în anul 1942. 
Tot aici, oamenii erau trimiși la 

muncă în industria germană. 90 
% dintre victimele lagărului care 
au murit au fost evrei; Auschwitz 
III era locul folosit ca lagăr de 
muncă pentru armata nazistă. 
În vara anului 1944 complexul 
se extindea pe o suprafață de 40 
de kmp. 

„Este o senzație, sentiment 
aparte momentul în care te 
afli în acel loc… Spre exemplu, 
tăblița cu sloganul „Munca 
eliberează” al naziștilor, care se 
află și la ora actuală deasupra 
porții la intrarea în complexul 
muzeului, este dovada cruntă 
a cinismului conducătorilor 
naziști din acele vremuri, care 
depășește limita inimaginabilu-
lui și a gândirii normale” – ne-a 
declarat doamna profesor And-
rea Cséffán Szántó, organiza-
toarea programului, la care au 
participat 42 de elevi ai liceului 
românesc alături de 11 profesori, 
marea majoritate dintre aceștia, 
revenind în acele locuri pentru a 
doua, chiar și a treia oară. 

„Programul nostru a avut ca 
scop cunoașterea istoriei, a ace-
lor locuri. Mi-am dorit ca elevii 
să cunoască cele întâmplate și 
să înțeleagă consecințele fapte-
lor rele” – a continuat doamna 
profesor.

Camera de gazare, crema-
toriul, încăperea cu părul vic-
timelor din care apoi au fost 
confecționate îmbrăcăminte și 
prosoape sau expoziția de foto-
grafii a victimelor au fost locuri 
cu mare încărcătură negativă, 
care oricărui vizitator îi stârneș-
te un sentiment greoi, o lacrimă 
în ochi. 

Pe lângă complexul de la Aus-
chwitz tinerii noștri au mai 
vizitat faimoasa Salină Wie-
liczka, situată chiar în orașul cu 
același nume, în sudul Poloniei, 
în zona metropolitană a orașului 
Cracovia.

Mina a fost construită în 
secolul al XIII-lea și a produs 
sare până în anul 2007, fiind 
una dintre cele mai vechi mine 
aflate în exploatare. Atracțiile 
minei includ zeci de statui, trei 
capele și o întreagă catedrală, 
care au fost sculptate în sare de 
către mineri. Vechile sculpturi 
sunt completate de noi lucrări 
realizate de artiștii contempo-
rani. Unele săli sunt dedicate 
personalităților religioase și 
politice ale Poloniei, având im-
portanță istorică. Una dintre 
cele mai impresionante săli este 
sala Kunegunda, unde, pe podea, 
sunt sculptați pitici, imitând 

munca minerilor și construind 
un omagiu adus acestora.

„Tot ce am văzut pe parcur-
sul acestei călătorii a fost ceva 
impresionant, dureros. Mi-a 
făcut plăcere să vizitez orașul 
Cracovia cu străzile pline de 
oameni prietenoși, cu fast-food-
uri tradiționale, îmbrăcăminte 
autentică. Oamenii locului sunt 
extraordinar de primitori, iar 
clădirile din superbul oraș îți 
transmit o stare de bine, senti-
ment pe care nu am putut să-l 
simt în momentul în care am 
intrat pe imensa poartă a lagă-
rului de concentrare Auschwitz. 
Chiar și în ciuda celor văzute și 
auzite în incinta acestuia, mă 
bucur că am luat parte la acest 
program și chiar mă bate gândul 
să mă întorc în acele locuri” – a 
declarat Victoria Szavó, elevă în 
clasa a XI-a. 

Orașul Cracovia, un alt obiec-
tiv turistic propus pentru a fi 
vizitat și cunoscut, își așteaptă 
vizitatorii cu o mulțime de pro-
grame. Cracovia este al doilea 

oraș ca mărime și unul dintre 
cele mai vechi din Polonia, da-
tând din secolul al VII-lea, fiind 
totodată și unul dintre cele 
mai de seamă centre culturale, 
academice și artistice ale țării. 
Cracovia a fost capitala Poloniei 
între anii 1038–1569, iar din 
anul 1999 este reședința voievo-
datului Polonia Mică. Tot aici, în 
Cracovia, a fost vizitat cartierul 
Kazimierz, care până în cel de-
al Doilea Război Mondial era 
locuit de evrei, și unde funcționa 
fabrica de Press-und Emaillier-
werk a lui Oskar Schindler. 

Nici Castelul Wawel în stil 
gotic din Cracovia nu a rămas 
nevizitat. 

O atracție pentru tinerii noș-
tri au fost și cofetăriile și maga-
zinele cu suveniruri.

A fost o călătorie în care elevii 
noștri și-au putut da seama care 
au fost consecinţele războiului al 
Doilea Mondial şi cât de multe 
vieţii omenești au fost jertfite 
pentru o cauză iluzorie.

Corina 
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AUTOGUVERNAREA DE NAȚIONALITATE 

ROMÂNĂ A ORAȘULUI CHERESTEȘ
organizează

duminică, 21 octombrie, cu începere de la ora 11, 
cea de a III-a ediţie a 

ÎNTÂLNIRII CULTURALE A 
NAȚIONALITĂȚII ROMÂNE DIN CHERESTEȘ
Locația: Casa-muzeu Csicsóka,    
              Biharkeresztes, str. Arany János nr. 29.
Program: 
• Deschidere
• Moment artistic prezentat de grupa românească a
 Creșei și Grădiniţei „Curcubeul” din Cheresteș
• Ansamblul „Mureșul” din Săvârșin
• Ansamblul de Păstrarea Tradiţiilor „Fehér Mályva”
• Juniorii Echipei de Păstrarea Tradiţiilor a Românilor 
   din Ungaria (dansuri din Aletea și Micherechi)
• Teatrul din Komádi 
• Ansamblul „Borsi Galagonya”
• Ansamblul „Szarkaláb”
• Ansamblul „Doina Bihorului” 
    Pe tot parcursul zilei micii fermieri, din 
localitate și împrejurimi, își vor expune produsele 
în cadrul unui târg. Vizitatorii sunt așteptaţi 
într-o atmosferă superbă de toamnă.

Intrarea este liberă!
Sponsori: 
• Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria
• Primăria Oraşului Cheresteş

De la 1 octombrie pe linia de 
cale ferată Debreţin – Nagy-
kereki circulă un tren nou dotat 
cu aer condiționat şi Wi-Fi. 
Garnitura cu 110 locuri este 
foarte atractivă, mai ales în 
rândul tinerilor. Datorită scă-
rilor joase înlesnește urcatul şi 

Avem un nou tren…
coborâtul din tren pentru per-
soanele cu dizabilități, în vârstă 
sau familiile cu copii mici.

Szöllősi Roland, de la Com-
pania MÁV, prezent la faţa 
locului, a declarat că după înde-
lungate tratative, rezultatul s-a 
materializat în achiziționarea 

unei noi garnituri de tren. În vi-
itor se dorește a se mări numă-
rul curselor pe această rută la 
9. Nevoia unor trenuri electrice 
şi moderne, cu consum redus, 
cu o infrastructură reabilitată 
înlesnește traficul navetiștilor.

Nagyné Kelemen Mónika

Asociația Pentru Tradițiile și 
Viitorul Românimii din Med-
gyesegyháza, președinte Maria 
Marta Sütő, organizează an de 
an o excursie în România în 
vederea cunoașterii tradițiilor 
românești din țara mamă. Și 
anul acesta, în planul de acti-
vități al asociației a fost noti-
ficată această excursie pe care 
au așteptat-o cu mult interes și 
bucurie toți membrii. Mai bine 
de 10 ani, asemenea excursii au 
fost organizate de către asoci-
ație în România, cu scopul de 
a întări relațiile cu țara mamă 
dar și de a intra în legătură, de 
a admira frumusețile naturale 
ale României. 

Atunci când te pornești la 
drum, se știe că starea sufle-
tească este destul de confuză, 
întrucât fiecare are incertitu-
dini referitoare la reușita unei 
excursii.

Au pornit la drum cu op-
timism și cum timpul a ținut 
cu ei au luat-o pe Valea Mure-
șului, primul popas făcându-l 
la Mănăstirea Maria Radna, o 
capodoperă de arhitectură go-
tică, recent renovată cu fonduri 

Excursie în 
Ardeal

europene. Cu ocazia marilor 
praznice închinate Maicii Dom-
nului (Sfântă Maria Mare și 
Sfântă Maria Mică) zeci de mii 
de credincioși vin aici în pele-
rinaje, care își pleacă frunțile 
în rugăciune către Preacurata, 
pentru pace și liniște, pentru în-
țelegere în familie, mulțumind 
lui Dumnezeu pentru această 
viață.

Următorul popas l-au făcut la 
cetatea Șoimoș, care păstrează 
până azi ruinele unor turnuri de 
pază și ziduri. Panorama care 
se dezvăluie aici ochilor este 
impresionantă. Dar cum timpul 
curgea ireversibil, au pornit la 
drum către alte obiective turis-
tice stabilite în program. 

Orașul Mediaș a fost ultimul 
punct al primei zile de călăto-
rie către care s-au îndreptat și 
unde urmau să cineze. Ajunși 
aici, au făcut o scurtă trecere 
în revistă prin centrul orașului, 
admirând și remarcând arhi-
tectura medievală. Mai apoi au 
intrat în Catedrala Ortodoxă 
din centrul orașului, unde și-au 
plecat genunchii în rugăciune și 
au găsit un strop de liniște, după 

o zi atât de agitată. Pensiunea 
Edelweis a fost o gazdă bună 
pentru excursioniștii noștri. 
Aici gazdele le-au oferit o cină 
cu un meniu care a încântat pe 
toată lumea, după care au mers 
cu toții la culcare pentru odihna 
de peste noapte. 

Ziua a doua – în această zi 
au parcurs un drum dificil, dar 
excepțional de frumos, Transfă-
gărășanul. Pentru a-și reîncărca 
forțele fizice, dimineața au luat 
micul dejun, după care s-au 
așternut la drum pe cărări de 
munte, unde au admirat una 
din cele mai frumoase trasee 
montane din Europa, la fel ca și 
drumul regelui – Transalpina. 
Este vorba de Transfăgărășan, 
drumul care unește Transilva-
nia cu Țara Românească și care 
îi impresionează pe toți cei care 
parcurg acest traseu. 

Aproape de cer, la 2 044 me-
tri, se află Lacul Bâlea, unde s-au 
oprit să vadă un peisaj montan 
extraordinar, cu aer curat și 
tare „dintru înălțime” care i-a 
fermecat și înviorat pe toți. 
Abia aici înțelege fiecare de ce 
suntem îndemnați în Biblie „la 

munți suflete să ne ridicăm, aco-
lo unde este adevărul”. După ce 
au admirat măreția munților și 
limpezimea apei Lacului Bâlea 
au ajuns la o mănăstire cister-
țiană pe nume Cârța, mănăstire 
catolică din județul Sibiu, unde 
au observat eforturile pe care 
măicuțele de aici le fac pentru 
buna rânduială a mănăstirii, 
care a fost distrusă în anul 1241, 
după marea invazie mongolă. 
Mănăstirea delimitată la nord 
de râul Olt, de râul Arpaș la est, 
de râul Cărțișoara la vest și de 
Munții Făgărașului la sud, a fost 
înființată în anul 1202–1209 de 
regele Andrei al Doilea al Un-
gariei (1205–1235). În prezent, 
aici există și un muzeu, iar din 
anul 1210 mănăstirea a fost 
înscrisă în lista UNESCO a pa-
trimoniului mondial. Mai apoi 
s-au îndreptat către Cetatea 
Medievală Sighișoara, singura 
cetate locuită din Europa, un 
important centru de cultură și 
artă medievală, care încântă pe 
toți turiștii care vizitează aceste 
locuri. 

Următorul obiectiv din a treia 
zi a fost orașul Târgu-Mureș, 

important centru universitar, 
social și politic, precum și cen-
tru de județ, după care s-au în-
dreptat către orașele Cisnădie și 
Cisnădioara, importante centre 
ale industriei textile din Româ-
nia, unde pe vremuri se țeseau 
celebrele covoare persane. După 
ce au servit cina, seară fiind, 
s-au îndreptat spre casă.

Făcând un bilanț al acestei 
zile minunate, în peregrinarea 
prin țara de peste pădure (Tran-
silvania), putem spune cu cer-
titudine că a fost o reușită atât 
datorită alegerii traseului, cât și 
locurilor ospitaliere vizitate cale 
de trei zile. S-au întors acasă cu 
sufletele pline de speranță și 
bucurie, mulțumiți de atâta fru-
musețe și bucurie ieșită în calea 
lor. Cu acest prilej, întregul 
grup dorește să mulțumească 
Ministerului Resurselor Umane 
de la Budapesta și tuturor bine-
voitorilor care au făcut posibilă 
această acțiune culturală într-o 
lume în care trecutul se îmbină 
cu prezentul, o lume de farmec 
plină și ziditoare de suflete.

Petru Puşcaş
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300 de ani de 
la colonizarea 
Banatului Montan

În paralel, la Biserica romano-catolică Sfântul Francisc de Assisi din Sasca Montană a avut 
loc cea de-a 267-a liturghie festivă de hram şi un program cultural.

Seara, la Centrul Social „Frederic Ozanam” s-au marcat 175 de ani de la naşterea şi o 
sută de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului Peter Rosegger, acţiune urmată de un 
program de dansuri populare germane.

Ziua a început cu un concert de promenade, susţinut de fanfara din Caransebeş, la Biserica 
Romano-Catolică „Maria Zăpezii” şi o sfântă liturghie, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de 
la colonizarea Banatului Montan şi cu germani (1718–2018), dar şi cu ocazia organizării, la 
Reşiţa, a celei de-a XXIV-a ediţii a paradei portului popular german. Parada s-a desfăşurat pe 
traseul Biserica romano-catolică  „Maria Zăpezii” –  Casa de Cultură a Sindicatelor –  Parcul 
„Cărăşana”, până la Monumentul dedicat deportaţilor germani în fosta URSS, unde au avut 
loc rugăciuni ecumenice şi depunere de coroane de flori, în amintirea celor deportaţi între 
ianuarie 1945 – decembrie 1949.

„La Reşiţa se desfăşoară cea de-a XXIV-a ediţie a paradei portului popular german. Ne 
bucurăm că alături de noi sunt oaspeţi veniţi din toate colţurile Banatului şi din întreaga 
ţară, cum sunt cei din Ardeal, Bucovina sau din Bucureşti. Manifestarea a cuprins, pe par-
cursul zilei, şi o expoziţie dedicată celor 30 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Germane de 
Cultură şi Educaţie a Adulţilor din Reşiţa, vernisajul expoziţiei »Delta Dunării«, cu fotogra-
fii realizate de dr. Klaus Fabritius, preşedintele Forumului Democratic al Germanilor din 
România – Regiunea Extracarpatică”, a declarat vicepreşedintele Forumului Democratic al 
Germanilor Caraş-Severin, Christian Chioncel.

De asemenea, la Reşiţa a avut loc prezentarea volumului „Fascinaţia Deltei Dunării”, ce 
îi are ca autori pe dr. Klaus Fabritius şi dr. Mircea Gogu Bogdan.

Manifestările fac parte din acțiunile organizate cu ocazia Decadei Culturii Germane din 
Banatul Montan, ajunsă la cea de-a XXVIII-a ediţie, care se va încheia în data de 14 octombrie.
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La Auschwitz


