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Editorial

Cultura uneşte 
oameni şi comunităţi!

Z iua Culturală a Românilor din 
Ungaria angrenează cele mai im-
portante instituții care și-au stabilit 
ca obiectiv dezvoltarea culturală 

românească. Bisericile, școlile noastre, an-
samblurile de dansuri și cele muzicale din 
localități, cluburile de tineri și pentru seniori, 
și, înainte de toate, Autoguvernările Române 
Locale și Autoguvernarea pe Țară a Români-
lor din Ungaria, și-au asumat misiunea fru-
moasă, dar dificilă, a reunirii și apropierii prin 
cultură a membrilor comunității noastre. 

Elementele comune ce unesc indivizii și 
comunitățile sunt invariabil legate de cultură, 
exprimate atât prin acumulările fiecăruia, cât 
și prin produsele culturale, fie ele piese de 
teatru, artă vizuală sau film. Cultura repre-
zintă reperul calităţii vieții unei comunităţi, 
modul de exprimare în raport cu ceilalți, de 
dialog între comunități, creează premisele di-
alogului și influențează invariabil și celelalte 
domenii de activitate ale societății.

Ca mesageri ai culturii, ca exponenți de 
vârf, trebuie să găsim întotdeauna repere, 
să ne raportăm la un sistem de valori. Deși 
cultura nu reprezintă o competiție în sine, de 
fapt fiecare comunitate se află într-o astfel 
de competiție culturală, prin care își afir-
mă și consolidează identitatea, nu doar cea 
culturală, ci și una națională sau regională. 
Această competiție invizibilă, dar realmente 
sesizabilă, a devenit cu atât mai importantă 
cu cât se raportează la parteneri europeni și 
internaționali.

Cultura nu se limitează doar la un dialog 
considerat elitist, ci influențează direct și 
indirect dezvoltarea economică, generând 
activităţi diverse, care creează noi bunuri 
și servicii, şi, implicit, noi locuri de muncă, 
directe sau indirecte. Din acest punct de ve-
dere este o componentă esenţială nu numai 
din punct de vedere turistic, dar şi al atragerii 
de investiţii, şi, în mod evident, al celor care 
trăiesc în acel spaţiu.

În context regional și local, investiţia în 
cultură nu este una fără rezultate, ci o alegere 
strategică, care generează efecte multiple. 
Este foarte important ca acestea să păstreze 
cultura tradiţională şi identitatea locală, de-
ziderate tot mai greu de obţinut în această 
lume afectată de globalizare. Este de remarcat 
faptul că autoguvernările locale, regionale sau 
pe ţară continua să aducă cetățenii tot mai 
aproape de centrul lumii culturale, oferind 
totodată acces liber tuturor categoriilor de 
public la un act cultural de cea mai înaltă 
calitate, asumându-și în acest fel și rolul 
determinant de formator al unui gust estetic 
acordat la sistemul de valori.

Pe lângă autorități, societatea civilă deține 
un rol major în dezvoltarea activităților cultu-
rale din comunități, ținând cont de diferitele 
surse de finanțare existente. Europa are un 
patrimoniu cultural foarte important, una 
dintre cele mai mari moşteniri pe care le 
poate avea continentul. Este foarte important 
să ştim cum să folosim această bogăţie.

Colectivul redacţional

Ceremonii de omagiere a eroilor au fost organizate de au-
toritățile locale şi naţionale în mai toate localități din ţară, cu 
ocazia sărbătoririi Revoluţie Maghiare de la 1956.

Manifestările au cuprins prezentarea onorului, salutul 
drapelului, intonarea imnului național, alocuțiuni, programe 
cultural-literare şi depuneri de coroane. 

Ceremonii de omagiere a eroilor au avut loc şi în instituţiile 
de învăţământ, prin diferite programe cultural-literar-muzi-
cale, realizate de elevi, bineînțeles sub coordonarea cadrelor 
didactice. 

În toamna anului 1956 populația Ungariei s-a ridicat la luptă 
împotriva regimului comunist condus de Rákosi Mátyás şi Gerő 
Ernő. Revoluția, chiar dacă a fost înfrântă, a avut o importanţă 
deosebită pentru întregul mers al istoriei din această parte a 
lumii, culminând cu evenimentele din 1989, care au adus răs-
turnarea regimurilor comuniste din sud-estul Europei.

Să nu uităm să ne amintim şi să ne omagiem eroii care de-a 
lungul veacurilor au luptat pentru ţară şi popor, pentru mai 
bine! Pildele lor luminează gândurile şi faptele urmașilor. Se 
cuvine să ne amintim de toţi cei care au murit pentru inde-
pendența şi libertatea noastră, de toți cei care au contribuit la 
împlinirea unui vis, acela al libertăţii!

23 octombrie, omagiu eroilor
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Omagiu adus eroilor, la Pocei
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În cadrul festivității organi-
zate la Cinematograful Națio-
nal „Urania”, de la Budapesta, 
cu participarea reprezentan-
ților politici și culturali al na-
ționalităților recunoscute din 
Ungaria, secretarul de stat 
pentru culte și relațiile cu na-
ționalitățile de la Cancelaria 
Primului Ministru, Soltész 
Miklós, și subsecretarul de stat 

Premiul 
pentru cultura 
naționalităților 
din Ungaria, 
decernat 
artistului plastic 
Ștefan Oroian

din Ministerul Relațiilor Uma-
ne, Langerné Victor Katalin, au 
înmânat Premiul „Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae” celui 
mai recunoscut artist plastic 
contemporan de etnie română 
din Ungaria, domnului Ștefan 
Oroian, din Giula, originar din 
Bătania, fondatorul editurii 
„Noi”, mentorul corului „Pro 
Musica”, membru al prezidiului 

Uniunii Culturale a Românilor 
din Ungaria. Domnul Oroian 
îşi adjudecă acest premiu da-
torită activităţii sale artistice, 
păstrarea și promovarea cul-
turii naționalității române din 
Ungaria.

Începând din anul 1968, 
Ștefan Oroian deţine în pal-
maresul său un număr însem-
nat de expoziții în Ungaria, 

România, dar și în multe alte 
țări ale lumii; este membru în 
Uniunea Artiştilor Plastici din 
Ungaria, Asociaţia Internaţi-
onală UNESCO a Artiştilor 
Plastici, Paris, Franţa; Uniunea 
Artiştilor Plastici Filiala Arad, 
România. Activitatea sa a fost 
apreciată cu numeroase premii 
și distincții: Premiul Artiştilor 
Plastici din Judeţul Bichiş – 

2001; Ordinul Meritul Cultural 
în Grad de Cavaler, România – 
2005; Ordinul de Merit Crucea 
de Cavaler, Ungaria – 2006; 
Marele Premiu al Bienalei de 
Pictură din Seghedin – 2006; 
Premiul pentru Minorităţi, Bu-
dapesta – 2011; Premiul Special 
al Bienalei Internaţionale de 
pictură, Arad – 2011.

Ioan Halász

Cu ocazia zile de 23 octom-
brie, Consiliul Local al Primă-
riei Chitighaz a organizat o 
şedinţă festivă la care au fost 
premiate două personalităţi de 
seamă ale localității,  Gheorghe 
Ambruş şi Alexandru Finna.

Gheorghe Ambruş, cunoscut 
publicului larg prin activita-
tea sa prodigioasă în cadrul 
gastronomiei, a dus renumele 
locului natal şi peste hotare. 
Prin lucrarea sa deosebită este 
un exemplu pentru mulți tineri 
care învaţă de la dânsul arta cu-
linară, iar ca membru al juriului 
se străduiește cu profesiona-
lism să fie cât mai corect. Este 

Gheorghe 
Ambrus şi 
Alexandru 
Finna, premiații 
Chitighazului

distins cu numeroase premii la 
diferite concursuri naţionale şi 
internaţionale, iar în ţară acti-
vitatea sa este recunoscută prin 
cel mai înalt premiu acordat în 
domeniul gastronomiei, pre-
miul Venesz (2014) şi medalia 
olimpică de aur (2008). Pentru 
activitatea sa, doamna primar 
Maria Kalcsó i-a înmânat pla-
cheta şi titlul de cetăţean de 
onoare al Chitighazului.

Ale xandru Finna ,  de la 
schimbarea regimului poli-
tic şi până în prezent, este 
membru în Consiliul Local. A 
reprezentat şi reprezintă comu-
nitatea românească în diferite 

organizaţii şi instituţii atât 
la nivel local cât şi naţional. 
Actualmente este preşedinte 
al Autoguvernării de Naţiona-
litate Română din Chitighaz 
şi vicepreședinte al Adunării 
Generale a Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria 
şi, bineînțeles, membru în 
Consiliul Local. S-a implicat 
cu multă sârguință în proble-
mele obştei, ajutând la nevoie. 

Pentru întreaga sa activitatea 
domnului Alexandru Finna 
i-a fost înmânată distincția 
„Pentru Chitighaz”.

La eveniment au fost pre-
zenți membrii consiliului lo-
cal, reprezentanţi de instituții, 
membri ai familiei. Din partea 
comunității românești au ţinut 
să fie alături de președintele 
lor, Erika Borbély, directorul 
şcolii românești, împreună cu 

o delegație de cadre didactice 
şi Hajnalka Avramucz Gyeb-
nár, membru în consiliul local 
şi în Autoguvernarea Româ-
nească.

Evenimentul s-a încheiat 
prin depuneri de coroane la 
monumentul eroi lor, unde 
elevii celor două şcoli din loca-
litate au prezentat un program 
adecvat evenimentului.

Delia
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Fondul de Subvenţii din cadrul Ministerului Resurselor Umane din 
data de 1 septembrie 2018 predă Fondului de Administrare „Bethlen 
Gábor” sarcinile de activitate desfășurate în relația cu naționalitățile.

Fondul de Administrare „Bethlen Gábor” stă la dispoziția națio-
nalității bulgare, grecești, croate, germane, armeane, române, ruse, 
sârbești, slovene şi ucrainiene prin biroul serviciului cu clienţii, în 
fiecare zi a săptămânii între orele 9–15 şi la telefon +36-1/795-5400 
sau e-mail: nemzetiseg@bgazrt.hu. Adresa poștală: 1253 Budapesta, 
Pf. 52.

Pentru Fondul Naţional de Colaborare (Nemzeti Együttműködési 
Alap) contul de bancă este următorul: 10032000-00294896-50000263. 

Pentru activitățile desfășurate după data de 15 octombrie 2018, se 
vor folosi numele şi logo-urile Cancelariei Primului Ministru (Minisz-
terelnökség), Fondului de Administrare „Bethlen Gábor” („Bethlen 
Gábor” Alapkezelő Zrt.) şi Fondul Naţional de Colaborare (Nemzeti 
Együttműködési Alap). Logo-ul Cancelariei Primului Ministru se 
poate descărca de pe site-ul Ministerului, portalul Informaţii Civile, 
http://civil.info.hu/logok.

Pentru informaţii în derularea proiectelor vă stau la dispoziţie ur-
mătoarele adrese: telefon 06-1/550-2800; luni şi vineri între orele 
8.00–12.00, marţi şi joi între orele 12.00–16.00 şi e-mail: nea@
emet.gov.hu.
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Ziua Culturală 
a Românilor 
din Ungaria, 
ediția 2018 

Anul acesta, în data de 20 
octombrie s-a desfăşurat o nouă 
ediţie a Zilei Culturale a Româ-
nilor din Ungaria, un eveniment 
al identității noastre culturale 
care pune în valoare zestrea 
strămoșească. Parada ansamblu-
rilor și soliștilor vocali, dedicați 
întru totul construirii limbajul 
universal al dansului și cântului 
popular românesc, a defilat pe 
scena Centrului Cultural Româ-
nesc din Giula.

Autoguvernarea pe Țară a 
Românilor din Ungaria sub co-
ordonarea domnului președinte 
Tiberiu Juhász și a șefului de Ofi-
ciu, Gheorghe Kozma, încearcă 
şi reuşeşte să transmită valori, 
creând punți de legătură între 
generații, prin intermediul oa-
menilor de suflet care se dedică 
întru totul dansului și cântecului 
popular strămoșesc. Toate aceste 
investiții spirituale ale patrimo-
niului și tradițiilor noastre au un 
efect pozitiv care se resimte în 
mica noastră comunitate, fapt 
pentru care, cu toții le suntem 
recunoscători.

Implementarea unor noi ac-
țiuni este de bun augur. S-a 
continuat tradiția începută anul 
trecut, prezentând publicului, pe 
lângă dansuri, și o mică expoziție 
de obiecte de artă populară din 
zestrea doamnei Maria Paksi 
Ardelean, originară din Miche-
rechi. Am putut admira colecția 
de artizanat care prezintă efecte 
cu o vechime de peste o sută 

de ani, reprezentând osteneala 
„brâncuțelor” dibace ale bunicii 
şi mamei. Pe lângă acestea, am 
mai putut admira obiecte cusute 
de dumneaei.

Îi mulțumim și pe această cale 
pentru colaborare și îi transmi-
tem gândurile noastre de bine 
încununate cu multă sănătate. 

Mulțumiri au mai fost rostite 
şi pentru conducerea școlii care 
nu ezită să fie un punct de sprijin 
în desfășurarea acestui eveni-
ment şi a multor altora. 

Manifestarea a fost deschisă 
de cuvântul domnul Tiberiu 
Juhász, președintele Autogu-
vernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria, care şi-a exprimat 
bucuria pentru numărul mare 
de spectatori prezenți la această 
sărbătoare a comunității noas-
tre, a culturii strămoșești, a 
cântecului şi dansului popular 
românesc. „Este un poem al 
bucuriei, o sărbătoare a inimii.” 
Domnul preşedinte a vorbit şi 
despre implicarea membrilor 
ansamblurilor, instructorilor, 
coordonatorilor de echipe în păs-
trarea şi promovarea culturii, a 
tezaurului folcloric al românilor 
din Ungaria.    

Au dat curs invitației: Traian 
Cresta, reprezentantul comuni-
tății românești din Ungaria în 
Parlamentul de la Budapesta; 
Florin Trandafir Vasiloni, con-
sul general al României la Giula; 
Cristian Daniel, consul al Româ-
niei la Seghedin; Mihai Şotro-

pa, reprezentant al Ambasadei 
României la Budapesta; Kovács 
Gyula, reprezentant al Oficiu-
lui Guvernamental Bichiş, dr. 
Maria Gurzău Czeglédi, direc-
torul Şcolii Generale, Liceului şi 
Căminului de Elevi N. Bălcescu;  
dr. habil. Florin Cioban, lector 
la Universitatea ELTE; dr. Florea 
Olteanu, şeful catedrei pentru 
naționalități de la Universitatea 
„Gál Ferenc”, Facultatea de Peda-
gogie din Szarvas; Ioan Vodicean, 
primarul localității Săvârşin, 
Ionel Pavel, directorul Casei de 
Cultură din Săvârşin; președinți 
de autoguvernări, directori de in-
stituții, reprezentanţi mass-me-
dia, cadre didactice, un numeros 
public. 

Primii au intrat în scenă mem-
brii corului „Pro Musica”, coor-
donat de artistul plastic Ştefan 
Oroian şi dirijat de  Adrian Şte-
fan Bugyi, care în deschidere 
au intonat imnurile celor două 
state, iar prestația lor scenică a 
cuprins câteva prelucrări folclo-
rice corale. 

Corul a fost fondat în luna 
noiembrie a anului 1991, de că-
tre dirijorul Gheorghe Flueraş, 
din Arad. Timp de două decenii 
corul „Pro Musica” din Giula a 
luat parte la diferite concerte 
susținute atât în ţară cât şi peste 
hotare, la diferite festivaluri de 
profil din Grecia, Ungaria şi Ro-
mânia. În anul 2003 a fost distins 
din partea primăriei locale cu 
premiul „Pentru oraşul Giula”, 
iar în anul 2006 a cucerit medalia 
de aur la Festivalul de Colinde 
de la Orşova. În 2011 Corul 
„Pro Musica" a fost recompensat 
pentru întreaga sa activitate cu 
premiul „Galei minorităţilor", iar 
în perioada 27–29 aprilie 2012 a 
participat la cea de-a XX-a ediţie 
a Festivalului Coral Internaţional 
„Ion Vidu" din Lugoj.

Echipa de dansuri a Asociației 

pentru Tradițiile și Cultura din 
Micherechi este formată din 
oameni devotați satului și tradi-
țiilor locale, care surprind prin 
naturalețe dansurilor și a gestu-
rilor tezaurul şi graiul local. Cu 

această ocazie a prezentat dan-
suri locale. Echipa este coordo-
nată de Vasile Papp jr., coregraf 
Patyi Zoltán şi a fost însoţită pe 
scenă de Taraful Kovács.

(continuare în pag. 8)

Deschiderea evenimentului

Corul „Pro Musica”

Asociația pentru Tradițiile şi Cultura din Micherechi

Asociația pentru Tradițiile şi Cultura din Micherechi

Grigore Poiendan şi Taraful Téglás Ferenc 

Invitații evenimentuluiInvitații evenimentului

Oficialități şi public prezent la manifestare
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Comunitatea românească 
din Săcal este atestată istoric 
începând cu anul 1248. Istoricul 
maghiar Nadány Zoltán con-
semnează că această comunitate 
a aparținut familiei Szakáli, pro-
babil de aici provenind denumi-
rea localității. Datorită vitregiilor 
vremii mulți locuitori au trebuit 
să se refugieze din calea năvăli-
torilor, iar după trecerea urgiei 
s-au întors pe locurile natale. Ei 
şi ulterior coloniștii aduși aici în 
secolul al XVIII-lea din regiunea 
Munţilor Apuseni, care erau 
români, au format o comunitate 
stabilă a cărei ocupaţie princi-
pală era creşterea animalelor şi 
agricultura. 

Aşa cum era şi firesc după 
stabilizarea populației din Săcal 
pe actuala vatră a satului s-au 
hotărât să-şi construiască o bi-
serică, care la început a fost din 
lemn, pe locul numit Martonffy. 
În urma cercetărilor arheologice 
s-a confirmat cu certitudine exis-
tența acestei bisericuțe de lemn 
încă înainte de anul 1788 (data 
construirii actualei biserici) fiind 
socotit de către mulți istorici ca 
anul înființării comunității bise-
ricești. Existența bisericuței de 
lemn este certificată între altele 
şi de inscripția de pe un clopot 
găsit în podul bisericii din Săcal: 
„Acest clopot s-a făcut pentru 
biserica din Săcal 1763”.

Biserica din lemn a rezistat 
urgiei vremurilor până în anul 
1788, an în care prin donaţia 
jertfelnică a credincioşilor s-a 
construit actuala biserică dar 
fără turn, care s-a adăugat abia 
în anul 1837, lucru atestat de o 
inscripția aflată cu ocazia lucră-

Biserica Ortodoxă 
din Săcal, 
230 de ani
de atestare 
documentară

rilor de restaurare din anul 1970. 
Acoperișul bisericii era din 

șindrilă. În anul 1901 a fost aco-
perit cu tablă. În ceea ce priveşte 
stilul construcției, acesta este 
baroc târziu, având o lungime de 
26 metri iar lăţimea de 9 metri. 
Înălţimea edificiului cu acoperiş 
este de 12 metri, iar crucea de pe 
turlă se găseşte la o înălţime de 
23 de metri. Intrarea în biserică 
se face prin două uşi aflate una 
la apus iar cealaltă în partea de 
miazăzi. Prin uşa de apus intră 
femeile iar bărbaţii prin cealaltă. 

Pronaosul este despărțit de 
naos printr-un perete înalt de 
1 metru. Iconostasul bisericii a 
fost construit în anul 1948 din 
lemn, acesta înlocuindu-l pe cel 
vechi care era din zid, construit 
la început în anul 1788, care avea 
pe el icoane în tehnica „fresco” 
demolat în anul 1943. Icoane-
le de pe actualul iconostas de 
lemn au fost pictate de pictorii 
Aurel Pop din România şi Andor 
Készi din Ungaria. Atât crucea 
cât şi chenarele care încadrează 
icoanele sunt poleite cu foiţe de 
aur. Între podoabele de mare preţ 
ale bisericii vom menţiona cele 
2 candelabre, unul din sticlă, iar 
celălalt lucrat în lemn. Hramul 
bisericii este „Sfântul Mihail şi 
Gavriil”.

Preoţi slujitori
Primul preot consemnat în 

analele bisericii este Ilie Câm-
pan, despre care ne aminteşte 
în Chiriacodromionul din anul 
1732 păstrat la această biseri-
că. Nu ştim până când a slujit 
la această comunitate. Apoi a 
urmat preotul Ioan Rocsin des-
pre care găsim o însemnare în 

Octoihul lui Antim Ivireanu din 
1712. În anul 1824 îl găsim aici pe 
preotul Teodor Popovici, care slu-
jeşte până în anul 1836. Între anii 
1836–1838 îl aflăm aici ca preot 
slujitor pe Constantin Şandoro-
vici urmat de Teodor Blajovici, 
1 an de zile, între 1863–1870, 
preotul Gheorghe Drâmba, iar 
între 1871–1892 Teodor Mărcu-
şiu. Consemnăm apoi între anii 
1892–1899 pe Emanuil Popp. 
După un an în care parohia a fost 
vacantă, vine Vasile Bondor, până 
în 1920. Din anul 1920–1937 pa-
rohia a fost vacantă. În anul 1937, 
pe seama acestei parohii a fost hi-
rotonit Gheorghe Hotoran care a 
slujit aici până în anul 1941, când 
devine preot militar. Între anii 
1942–1945 slujeşte aici Francise 

Laţina. Din nou devine vacantă 
doi ani, după care în anul 1947 
este ales Teodor Misaroş, care va 
sluji aici până în anul 1977. După 
un an şi jumătate în care parohia  
a fost declarată vacantă a venit 
aici pr. Alexandru Şereş, în anul 
1978, toamna, slujind până în 
anul 1986. După o lungă perioadă 
de timp, prin plecarea preotului 
Alexandru Şereş, parohia devine 
vacantă până în anul 2010 când 
este instalat ca preot părintele 
Ionuţ Negrău, venit din Oradea.

Şcoala confesională
Primele informaţii în legătură 

cu Şcoala Confesională provin din 
anul 1823, cantorul bisericii înde-
plinind şi funcţia de dascăl. Şcoa-
la a funcționat până în anul 1911.

Comori de artă veche bise-
ricească

Manuscrisul din 1707. Este 
scris în limba română cu litere 
chirilice. Este un Antologhion 
bogat (…). Manuscrisul a fost 
copiat şi are două părţi: Anto-
loghionul şi lucrarea preotu-
lui Ştefan; Cartea Românească 
de învăţătură sau Cazania lui 
Varlaam, 1643. S-a păstrat în 
întregime; Octoihul, Antim Ivi-
reanul; Evanghelia, mitr. Daniil, 
1723, legată cu piele pe carton; 
Chiriacodronion, 1732; Penticos-
tarul Episcopului Climent 1743; 
Ceaslovul, 1753; Catavasierul, 
1769; Triodul, 1771; Octoihul, 
1783; Octoihul cu Catavasierul, 
Buda, 1826.

Sunt câteva consideraţii pe 
care le-am extras dintr-o biblio-
grafie atât de bogată care se referă 
la Biserica Ortodoxă Română din 
Săcal, prin care dorim să marcăm 
acest eveniment, cu precizarea că 
nu am aprofundat „stricto sensu” 
izvoarele bibliografice şi munca 
preoților ostenitori în această pa-
rohie, ci am dorit să consemnăm 
evenimentul împlinirii a 230 de 
ani de la târnosire, eveniment pe 
care l-am notificat şi la dorinţa 
unor credincioși născuţi în Săcal 
şi care acum locuiesc în Giula. 

Bibliografie
– Pr. Misarăş Teodor – Din 

istoria comunităţilor ortodoxe 
române din Ungaria, Giula 1991;

2. Resch Pál,  Körösszakál hely-
története (Monografia comunei 
Săcal);

3. Suciu Coriolan, Dicţionarul 
istoric al localităţilor din Transil-
vania, vol I, Bucureşti 1967;

4. Cotoşman Gheorghe, An-
timisele Mitropoliei Banatului;

5. Lupas Ioan, Istoria Biseri-
cească;

6. Academician Pr. Dr. Păcu-
rariu Mircea, Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române;

7. Arhiva Episcopiei Ortodoxă 
Română, Giula

Note Bene: Despre unele eve-
nimente din cadrul vieţii biseri-
ceşti din Săcal, am fost informați 
prin bunăvoința doamnei profe-
sor Iuliana Jurău Rád, născută 
în Săcal.

Duminică, 21 octombrie, zi 
de mare sărbătoare! La Biserica 
Sfânta Cuvioasă Parascheva, 
din Giula, Oraşul Mic Româ-
nesc, un nou membru a intrat 
în oastea credincioșilor, prin 
administrarea Tainei Sfântului 
Botez de către părintele Petru 
Puşcaş. Pruncul Daniel a fost 
adus de nașii Bettina Árgyelán şi 
Ioan Iova şi părinții Ana Juhász 
György şi Ádám György, pentru 
a fi creștinat. Bunicii, străbunicii 
şi rudele i-au fost părtași la acest 
frumos ritual, al trecerii la viaţa 
de creştin, la viaţa dedicată lui 
Dumnezeu. Prin Taina Sfântului 
Botez omului i se iartă păcatul 
strămoșesc şi începe o viaţă 
nouă şi sfântă, făcându-l fiu al 
lui Dumnezeu, membru al Bise-
ricii şi moștenitor al împărăției 
cerurilor.

După ritualul lepădărilor şi 

Taina Sfântului 
botez pentru Daniel

împreunării cu Hristos şi a rosti-
rii Crezului, s-a sfințit apa pentru 
botez, printr-o ectenie. Pruncul 
a fost uns pe frunte, pe piept, la 
mâini şi la picioare, cu unde-
lemnul bucuriei, mirul. Ungerea 
reprezentând semnul milei şi al 
bunătății dumnezeiești, a ungerii 
lui Hristos. Momentul culmi-
nant a fost rostirea formulei: Se 
botează robul lui Dumnezeu, 
Daniel, în numele Tatălui şi 
al Fiului şi al Sfântului Duh. 
Preotul s-a rugat lui Dumnezeu 
să învrednicească pe Daniel de 
darul ungerii cu Sfântul Mir, iar 
după înconjurarea mesei botezu-
lui, spălarea şi tunderea părului, 
pruncul a fost dus de preot în faţa 
icoanelor şi în Sfântul Altar, pre-
zentându-l ca pe un nou membru 
al comunității creștine.

La momentul potrivit, preotul 
a adresat cuvinte de învăţătură 

tinerilor părinţi, neuitând să 
rememoreze şi amintirea mamei 
şi bunicii Ana, care acum îi ve-
ghează din împărăția cerurilor. 
A fost un moment emoționant, 
de amintire şi bucurie, de atmo-
sferă duhovnicească şi încărcă-
tură spirituală!

La Mulţi Ani, viaţă lungă cu 
sănătate şi multe împliniri prun-
cului, iar părinții, nașii şi bunicii 
să se bucure de el, să-l crească 
frumos şi bine, să îi fie sprijin la 
nevoie!                                    Delia
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Am mai scris cu bucurie ori de 
câte ori am aflat despre acțiunile 
întreprinse de Autoguvernarea 
locală din Apateu, referitor la 
prețuirea și cinstirea celor de 
vârstă venerabilă. Aceste ma-
nifestări ori unde au loc, nu 
dovedesc altceva decât gradul 
de civilizație și omenie pe care 
îl au oamenii dintr-o localitate. 
Timpul este invariabil iar omul 
în această viață de când se naște 
puțin câte puțin îmbătrânește. 
Ajunși la vârsta senectuții oa-
menii sunt așezați de multe ori 
la marginea societății. Triști și 
nebăgați în seamă, neputincioși, 
ei își trăiesc zilele ultime pe 
pământ în mizerie și uitare. Dar 
aceasta nu se întâmplă peste 
tot. Organizațiile de caritate, 
instituțiile statului, desfășoară 
adevărate campanii de ajutora-

Manifestare 
dedicată 
cinstirii 
senectuții, 
la Apateu

re a bătrânilor, organizându-le 
diferite acțiuni culturale dedi-
cate exclusiv, care au multiple 
beneficii în plan sufletesc și nu 
numai, asupra celor trecuți de 
70–80 de ani.

În ziua de 15 octombrie, la 
Apateu, în județul Hajdú-Bihar, a 
avut loc o manifestare de cinstire 
a celor în vârstă, trecuți de 60 de 
ani. Aceasta a vrut să însemne 
faptul că generația tânără își 
amintește cu respect și dragoste 
de părinții, bunicii și străbuni-
cii lor. La inițiativa primăriei, a 
domnului primar Tarsoly Attila, 
au fost invitați într-un cadru 
festiv toți locuitorii satului cu 
vârsta de peste 60 de ani, pentru 
a petrece o zi împreună, a depăna 
amintiri, pentru a-și exprima 
recunoștința față de tot ceea ce 
reprezintă generația ajunsă de 

acum la mulți ani. Au luat cuvân-
tul rând pe rând, domnul primar, 
care a mulțumit celor prezenți 
arătând că grija pentru cei aflați 
la o vârstă înaintată trebuie să fie 
și este permanentă, că societatea 
nu i-a uitat și că se vor bucura de 
respectul și aprecierea celorlalți 
toată viața.

Dr. Vitányi István, deputat în 
Parlamentul de la Budapesta din 
partea județului Bihor, a menți-
onat eforturile multiple pe care 
le face statul maghiar în vederea 
asigurării celor mai bune condi-
ții de viață pentru pensionarii și 
oamenii de vârstă înaintată.

A fost prezent și domnul V. 
Kiss Imre, președintele Uniunii 
pensionarilor din județul Bihor, 
care a avut cuvinte de laudă pen-
tru toate acțiunile care au loc la 
Apateu dedicate pensionarilor. 
Au fost felicitați în mod deosebit 
cei care au împlinit în anul 2018, 
vârsta de 70 sau 80 de ani.

80 de ani: Szűcs Viktorné, Os-
tváth Ecaterina Julianna, Vass 
Jenőné, Szabó Mária, Tamás 
Katalin.

70 de ani: Gyöngy Zoltán, 
Bethendy Sándor Pálné, Szűcs 
Imréné, Medovarszki Jánosné, 
Stern Ernőné, Zima Dezső.

După ce au fost felicitați per-
sonal li s-au înmânat buchete de 

flori și mici atenții, toți cei pre-
zenți au fost invitați la un prânz 
cu bucate tradiționale pe placul 
tuturor. Soții Dragán Lajos și 
soția Szabó Eszter au interpretat 
cântece, care au întreținut atmo-
sfera în mod plăcut.

A fost o zi plăcută, cu un soare 
generos, care a adus căldură atât 
în sufletele celor prezenți dar și 

afară. O zi de suflet în care ti-
nerii și vârstnicii au fost laolaltă 
într-o plăcută simbioză, dorind 
parcă să demonstreze că timpul 
care trece peste noi toți, trece cu 
folos și că respectul și dragostea 
datorată celor trecuți prin viață 
se cultivă și nu trebuie uitate 
niciodată. 

J. Vmirjáncki

Vineri, 19 octombrie, membrii 
Clubului Pensionarilor Români 
din Giula, preşedinte Gheorghe 
Marc, s-au întâlnit la sediul 
AŢRU, aşa cum au obişnuit în 
fiecare lună a anului (în ultima 
zi de vineri).

Anul care aproape a trecut, 
a fost benefic pentru membrii 
clubului, pentru că dincolo de 
întâlnirile de rutină, au reuşit 
să organizeze acţiuni culturale 
importante, călătorii în ţară sau 
în România. A fost un an bogat 

în evenimente, care dovedeşte 
că membrii clubului sunt mereu 
activi, că îi preocupă viaţa politi-
că şi culturală, că atunci când se 
întâlnesc sunt fericiți să afle vești 
bune unii de la alţii şi în sfârşit se 
simt bine împreună, fiind un co-
lectiv de oameni cu multă experi-
enţă de viaţă şi multe cunoştinţe 
în diferite domenii de activitate. 

Se spune pe bună dreptate că 
„Timpul fuge şi nu se mai întoar-
ce”, de aceea unele evenimente 
ca de exemplu zile de naştere ori 

aniversarea anilor de căsătorie 
nu trec neobservate. Sunt sărbă-
torite cu drag şi nostalgie. Se în-
chină şi se cântă în cinstea celor 
sărbătoriți ca semn al coeziunii 
şi prieteniei care există între ei.

Anul acesta, pentru că activi-
tățile de la club au fost multiple 
n-au reuşit să se întâlnească şi să 
procedeze ca de obicei. Acum la 

această întâlnire vor fi sărbătoriți 
toţi cei cu zile onomastice dar 
şi zilele de naştere, urmând a se 
discuta despre sărbătorile Cră-
ciunului şi Anului Nou care bat la 
uşă şi pe care vor să le cinstească 
după cuviință aşa cum au făcut în 
fiecare an.

Felicităm şi noi pe toți sărbă-
toriții Clubului Pensionar din 

Giula care au fost aniversați 
acum. Le dorim să aibă parte de 
viaţă paşnică cu lungime de zile şi 
sănătate, iar la anul să reia activi-
tatea prodigioasă de până acum. 
Numai activi fiind vor reuşi să 
rămână împreună într-un efort 
care să-i ferească de singurătate 
şi nepăsare. 

Petru Puşcaş

Întrunirea 
membrilor 
Clubului 
pensionarilor 
din Giula
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Duminică, 21 octombrie, de 
la ora 11, a avut loc Întâlni-
rea Culturală a Românilor din 
Cheresteșul de Bihor, aceasta fi-
ind a treia ediție. Oportunitatea 
unor astfel de întâlniri este bine 
definită în contextul în care, 
roadele unor astfel de acțiuni 
sunt deosebit de benefice pen-
tru românii care locuiesc aici și 
care contribuie în mod esențial 
la reușita deplină a programului 
minuțios alcătuit de Autoguver-
narea de Naționalitate Română 
din localitate. 

Din cauza vremii nefavorabile 
acțiunea culturală nu s-a putut 
desfășura într-un cadru auten-
tic, Casa Muzeu „Csicsóka”, ci 
la Sala Polivalentă a localității, 
frumos amenajată, gazdă bună 
pentru toți cei prezenți. 

Au răspuns invitației Gheor-
ghe Kozma, şef de Oficiu AŢRU, 
Mariana Negreu Vetró, directo-
rul Centrului de Documentare 
şi Informare al AŢRU, Bartha 
Lajosné Kati, preşedinte Au-
toguvernării de Naţionalitate 
Română a Județului Hajdú-Bi-
har, Barabás Ferenc, primarul 
localității, Mazsu Jenőné, preșe-
dinta românilor din Pocei, Ioan 
Táth, președintele românilor din 
Şercad, directori de instituții, 
reprezentanţi mass-media. Din 
România au dat curs invitației 
primarul localității Săvârşin, 

Întâlnirea 
culturală a 
naționalității 
române din 
Cheresteşul 
de Bihor

Ioan Vodicean, însoțit de o de-
legație numeroasă din care a 
făcut parte şi directul Casei de 
Cultură, Ionel Pavel. În deschi-
derea programului Csilla Bartha 
Csaláné, președinta Autoguver-
nării de Naţionalitate Română 
din Cheresteşul de Bihor, a 
vorbit despre cultură şi tradiţii, 
promovarea şi păstrarea teza-
urului strămoșesc, importanța 
legăturilor de colaborare cu 
ţara-mamă.

După formalitățile de rigoare 
ale începutului au intrat în scenă 
grupa de preșcolari a Creșei și 
Grădiniței „Curcubeul” – gru-
pa românească din Cheresteș. 
Prin programul prezentat micii 
artiști au produs emoții celor 
prezenți care i-au răsplătit cu în-
delungi aplauze, ochii părinților 
fiind deseori scăldați în lacrimile 
unor emoții pozitive, aparatele 
de fotografiat și telefoanele 
mobile imortalizând momentul. 

Pentru că există un protocol 
de înfrățire și colaborare între 
românii din Cheresteș și cei din 
Săvârșin – România, la această 
acțiune culturală au participat 
și Ansamblul „Mureșul” din 
Săvârșin, o formație de dans și 
cânt popular profesionist care 
prin prestație și ținută dar și prin 
valoarea artistică a programului 
au reușit să încânte asistența 
care i-a răsplătit cu vii și înde-

lungi aplauze. Au fost prezentate 
jocuri populare și cântece de pe 
Valea Mureșului, precum și din 
alte zone ale județului Arad.

Deosebit de apreciați au fost 
și dansatorii de la Ansamblul 
de Păstrare a Tradițiilor „Fehér 
Mályva”, dar și tinerii din An-
samblul de Păstrare a Tradițiilor 
a Românilor din Ungaria, care 
s-au remarcat prin atitudine și 
tinerețe. Spectatorii au putut 
vedea dansuri reprezentative ale 
românilor din Aletea și Miche-
rechi, care sunt apreciate atât în 
țară, cât și în străinătate.

Teatrul popular din Komádi 
s-a remarcat cu o piesă frumos 
interpretată, redând momente 
din viața cotidiană, care a plăcut  
mult spectatorilor și de aceea au 
aplaudat-o îndelung.

A urmat potrivit desfășură-
torului de program, Ansamblul 
„Borsi Galagonya” și Ansamblul 
„Szarkaláb”, care au prezentat 
un program reprezentativ din 
zonă. 

Corolarul manifestării și cei 
care au încheiat programul a fost 
Ansamblul „Doina Bihorului” 
condus de Gheorghe Gros, care 
a interpretat alături de Edit 
Fodor, câteva melodii populare 
românești. Peste tot unde au 
prezentat programe, membrii 
acestui ansamblu s-au ridicat la 
înălțimea cerințelor fiind răsplă-
tiți cu numeroase aplauze și che-
mări la rampă și dovedind prin 
programul prezentat că orele de 
repetiție nu au fost zadarnice. 

Programul cultural din aceas-
tă zi a fost îmbinat în mod fericit 
cu al tinerilor fermieri din lo-
calitate și împrejurimi, care pe 
tot parcursul zilei și-au expus 
produsele în cadrul unui târg 
de toamnă. Astfel, vizitatorii au 
avut ocazia să vadă la fața locului 
parte din preocupările oameni-
lor harnici de aici și să aprecieze 
calitatea și gustul preparatelor 
culinare specifice locului.

Menționăm pe această cale 
contribuția financiară și ajutorul 
dat de Cancelariei Primului Mi-
nistru prin Fondul de Adminis-
trare „Bethlen Gábor”, AȚRU, 
precum și de Primăria orașului 
Cheresteș, cărora pe această cale 
se cuvin mulțumirile de rigoare.

A fost o întâlnire de suflet a 
românilor din Cheresteș într-o 
atmosferă preafrumoasă de 
toamnă în care voia bună, pri-
etenia, dansurile și muzica au 
făcut casă bună și cu siguranță 
amintirile frumoase din această 
zi nu vor fi uitate curând.

Petru Puşcaş 

Ansamblul „Mureşul” din Săvârşin

Salutul oaspeților

Invitați la eveniment

Grupa românească a grădiniței din localitate

Ansamblul „Doina Bihorului”Echipa de Păstrarea Tradițiilor a Românilor din Ungaria

Echipa de Păstrarea Tradițiilor a „Fehér Mályva”
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Casa în care a 
copilărit Brâncuşi 
s-a prăbuşit

Până în 1914, participă cu regularitate la expoziții colective din Paris și București, 
inaugurând ciclurile Păsări Măiestre, Muza adormită, Domnișoara Pogany. În 1914, Brâncuși 
deschide prima expoziție în Statele Unite ale Americii la Photo Secession Gallery din New 
York City, care provoacă o enormă senzație. Colecționarul american John Quin îi cumpără mai 
multe sculpturi, asigurându-i o existență materială prielnică creației artistice. În același an, 
ministrul de interne al României respinge proiectul monumentului lui Spiru Haret comandat 
cu un an înainte. Brâncuși va păstra lucrarea în atelier și o va intitula Fântâna lui Narcis.

Constantin Brâncuși (n. 19 februarie 1876 – d. 16 martie 1957) a fost un sculptor român 
cu contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contempo-
rană. Constantin Brâncuși a fost ales membru postum al Academiei Române. Francezii și 
americanii îl desemnează, cel mai adesea, doar prin numele de familie, pe care îl scriu fără 
semne diacritice, Brancuşi, pronunțându-l după regulile de pronunțare ale limbii franceze.

Este o casă din lemn de stejar, alcătuită din trei încăperi, amenajată în interior cum era la 
1850, cameră de locuit, bucătărie şi cămară. Şi alături, în curte, o pivniţă în care este cazanul 
de ţuică, butoi cu cercuri de lemn şi pătulul în care se depozita porumbul.

Hobiţa, un sat din Peştişani, judeţul Gorj, a devenit cunoscut datorită lui Constantin 
Brâncuşi. Ultimele grinzi de lemn ale casei marelui sculptor s-au prăbuşit şi ele, iar imagi-
nea nepăsării pare cu atât mai apăsătoare cu cât şi curtea s-a degradat şi a devenit coteţ 
de păsări.

Muzeograful Doina Pană susţine că peste 10.000 de turişti trec anual pragul casei memo-
riale, care a fost amplasată pe terenul unde s-a născut şi a copilărit sculptorul. Recunoaşte 
însă că le spune vizitatorilor că nu este adevărata casă în care s-a născut Brâncuşi, doar 
dacă aceştia întreabă.

În România, în epoca realismului socialist, Brâncuși a fost contestat ca unul din repre-
zentanții formalismului burghez cosmopolit. Totuși, în decembrie 1956, la Muzeul de Artă 
al Republicii din București s-a deschis prima expoziție personală Brâncuși din Europa. Abia 
în 1964 Brâncuși a fost „redescoperit” în România ca un geniu național și, în consecință, 
ansamblul monumental de la Târgu-Jiu cu Coloana (recunoștinței) fără sfârșit, Masa tăcerii 
și Poarta sărutului a putut fi amenajat și îngrijit, după ce fusese lăsat în paragină un sfert 
de veac și fusese foarte aproape de a fi fost dărâmat.
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(urmare din pag. 3)
Nici un program nu este complet fără melodii de petrecere. Plin de viaţă şi mereu 

pus pe distracţie, tânărul Grigore Poiendan reuşeşte de fiecare dată să transmită 
publicului o stare de voie bună. Prestaţia tânărului a fost una pe măsură şi nu a fost 
nevoie să se aplice strigătura micherecheană: „Frunză verde dă trifoi, / Nu ne trabă 
caţafoi. / Caţafoii margă acasă. / Şi să culce şi mai crească” .

A urmat Ansamblul „Doina Bihorului” format din membri ai comunității ro-
mânești din Cenadul Românesc, Pocei, Săcal, Bedeu, Chitighaz, Leucuşhaz, care 
a prezentat dansuri populare românești din Ungaria şi România. Instructorul 
ansamblului, Gheorghe Gros, a interpretat împreună cu Edit Fodor, câteva melodii 
românești.

Juniorii Echipei de Păstrarea Tradiţiilor a Românilor din Ungaria susținută de 
Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU şi formată din elevi ai liceului „N. 
Bălcescu” au avut o prestație de zile mari fiind răsplătiți cu îndelungi aplauze. Eleva   
Réka Hanyecz a prezentat cântecul „De-ar veni primăvara!” Echipa este coordonată 
de prof. Ioan Nedró şi condusă de prof. Mihai Cserháti. 

La această ediție s-au prezentat și membrii Echipei de Păstrarea Tradiţiilor Româ-
neşti din Aletea care au prezentat inegalabilele cântece şi dansuri populare locale. 
În fruntea echipei s-a aflat veșnic tânărul Petru Sabău, maestru al artei populare. 

Din România au sosit să ne coloreze manifestarea membrii Ansamblului „Valea 
Mureșului” din Săvârșin, invitați de onoare, care au prezentat o suită de dansuri de 
pe Valea Mureşului. Ansamblul este condus de directorul Casei de Cultură, Ionel 
Pavel şi instruit de coregraful Victor Jigherean.

Evenimentul s-a realizat printr-un proiect câştigat la Fondul de Administrare 
„Bethlen Gábor” din cadrul Cancelariei Primului Ministru.                                Corina
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