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Editorial

De ziua celor cărora 
le datorăm totul…

L a data de 1 octombrie a fost 
sărbătorită, la nivel mondial, 
Ziua Internaţională a Persoa-
nelor Vârstnice. 

Marcată pentru prima oară în 1991, 
această sărbătoare este un semn de 
recunoaștere a aportului pe care per-
soanele vârstnice îl au la dezvoltarea 
economico-socială a țărilor, evenimen-
tul consemnând o nouă viziune asupra 
rolului pe care aceste persoane îl joacă  
în viața societății, prin implicarea lor 
atât în educarea tinerelor generații, 
cât și, efectiv, la asigurarea bunăstării 
economice a gospodăriilor din care 
fac parte. În această perioadă, o dată 
în plus, respectul nostru se îndreaptă 
către părinții şi bunicii noştri! Tutu-
ror vă datorăm, în fiecare zi, respect 
şi consideraţie pentru ceea ce suntem 
noi astăzi!

 „Cine n-are bătrâni, să-şi cumpere” 
este un cunoscut proverb românesc 
de care ne putem aminti în această 
zi. Acest proverb trebuie îmbunătăţit, 
completat. Trebuie să vă şi prețuim, 
să facem cât putem de mult pentru a 
vă îndulci viaţa. Pentru noi, generația 
mai tânără, însemnați foarte mult. Ne 
oferiți nenumărate sfaturi, venite din 
experiența dumneavoastră, reprezen-
tați un exemplu de înţelepciune, de 
putere, de conduită morală. Suntem 
datori să vă răsplătim pentru ceea ce 
aţi făcut pentru noi. 

Este important să promovăm soli-
daritatea între generații. Autorităţile 
şi societatea, în general, trebuie să 
asigure creşterea calității vieţii pentru 
persoanele în vârstă, un standard adec-
vat de viaţă şi respectarea drepturilor 
dumneavoastră. 

„Unii oameni, indiferent cât de mult 
îmbătrânesc, nu-şi pierd niciodată fru-
museţea, ci doar şi-o mută de pe feţe în 
inimile lor”. (Martin Buxbaum) 

Vă dorim din toată inima multă să-
nătate, pentru a vă putea bucura mulți 
ani înainte de cei dragi și pentru a fi 
sprijin de nădejde pentru copii, nepoţi 
şi strănepoți. Vă mulțumim pentru 
munca depusă în slujba noastră, a 
tuturor, și vă asigurăm de eforturile 
continue pe care le depunem pentru a 
deveni un sprijin solid și de încredere 
pentru dumneavoastră. 

În numele săptămânalului Cronica, 
ziarul românilor din Ungaria, vă do-
rim să aveți parte de o viaţă senină, 
cu multă sănătate, linişte şi bucurii 
alături cei dragi!

La mulţi ani!

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.

În curgerea ireversibilă a timpului, fiecare dintre 
noi avem însemnate momente de importanţă pe 
care le sărbătorim cu mare cinste.
În ziua de 30 septembrie, Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, a sărbătorit împreună cu toată obștea 
dreptmăritorilor creștini ortodocși români din 
ţară și de pretutindeni, 11 ani de la numirea Sa 
în înalta demnitate de Arhipăstor și Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române.
În aceste momente de mare sărbătoare și bucurie 
duhovnicească, românii ortodocși din Ungaria 
îi transmit cele mai sincere urări de sănătate 
și bucurie, de ajutor de la Bunul Dumnezeu, 
în lucrarea pe care o desfășoară spre slava lui 
Dumnezeu și a Bisericii Drept Măritoare.

Întru mulți ani fericiți,
Preafericirea Voastră!

11 ani de Patriarhicească 
Arhipăstorire

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!



Cronica l Vineri, 5 octombrie 2018ZI DE ZI

Afișul imens de la intrarea în 
localitatea Mezősas a atras aten-
ția multor trecători. Textul scris 
pe baloții de paie era o invitație 
la renumitul Festival al Ciolanu-
lui… o soluție originală, care a 
atras sute de persoane.

Sâmbătă, dis-de-dimineață, 
membrii echipelor înscrise la 
competiția gastronomică și-au ri-
dicat materialele pentru a începe 
să gătească. 

După-masa a fost a copiilor. 
Clovnul Gyuri a întâmpinat co-
piii cu baloane de diferite forme, 
introducându-i pe aceștia în arta 
modelajului. Tot aici, copiii au 
fost așteptați de către Rácz Anikó, 
cu picturi pe față. Maestrul în 
arta olăritului sosit din Derecske 

Festivalul 
Ciolanului, 
la Mezősas

i-a introdus pe cei interesați în 
tainele acestei frumoase arte, 
punând la dispoziția doritorilor 
roata olarului. 

Somi László, primarul loca-
lității, în cuvântul său de salut 
afirma că această zi trebuie să fie 
dedicată distracției și voii bune, 
nicidecum muncii. Este nevoie de 
asemenea zile – spunea edilul lo-
calității, care a mulțumit tuturor 
celor care s-au implicat pentru 
ca acest program să fie o reușită. 
Evenimentul a fost susținut de o 
mulțime de locuitori, atât prin 
muncă fizică, cât și prin donații. 

Pe la ora prânzului, delica-
tesele realizate de cei iscusiți 
în ale bucătăriei au fost gata de 
degustat. Desigur, toate prepara-

tele au avut ca și materie primă 
ciolanul. Au fost echipe care au 
pus și la vânzare preparatul, însă 
localnicii au avut posibilitatea de 
a servi o porție de mâncare gratis. 

Echipele înscrise în compe-
tiția gastronomică au prezentat 
juriului bucatele pentru a fi juri-
zate. Pe locul I s-a clasat Hajdú 
Benedek (premiu: un grill), pe 
locul II echipa formată din Sámi 
Sándor, Balogh Béla și Kámné 
Bea (premiu: un ceaun), iar pe 
locul III membrii familiei Gonda: 
Péter, István, Istvánné și Marczel 
(premiu: un mini grill). 

După ce toți cei prezenți au 
servit masa de prânz au fost 
martorii unui program cultural 
de cinste, susținut de ceterașii 
din Gáborján, tinerii dansatori 
din Mezősas, urmați de Vulturii 
Bihoreni, după care și-au susținut 
programul membrii Ansamblu-
lui Bajnóca din Berettyóújfalu, 
fiind răsplătiți cu ovații. 

Au fost foarte căutate și bile-
tele de tombolă, fiind puse în joc 
sute de obiecte. Marele premiu 
a constat în bilete de wellness 
la Hajdúszoboszló, în valoare 
de 60 000 de forinți, o bicicletă 
de dame și multe, multe alte 
obiecte. 

Mulți dintre cei prezenți sosiți 
din localitățile vecine doreau să 
cunoască atât mica localitate, 
cât și să urmărească programul 
artiștilor: Grofóra, Postás Józsira 
ori să participe la discoteca retro, 
EDDA TRIBUTE.  

J. Vmirjáncki

Program de 
sărbătoare, la 
Százhalombatta

Autoguvernarea de Naţionali-
tate Română a Oraşului Százha-
lombatta, a cărei preşedinte este 
doamna Cristina Zimmermann, 
a sărbătorit vineri, 21 septem-
brie, la Biserica Ortodoxă Sârbă 
din localitate, Naşterea Maicii 
Domnului (Sfântă Mărie Mică). 
Această sărbătoare are loc în fie-

care an, la data de 8 septembrie. 
Președintele Cristina Zimmer-
mann a declarat că anul acesta 
au dorit să o sărbătorească îm-
preună cu naţionalitatea sârbă, 
atunci când s-a sărbătorit şi hra-
mul lăcașului de cult. Datorită 
faptului că naţionalitatea sârbă, 
din punct de vedere religios, 

folosește calendarul pe stil vechi 
(Iulian) evenimentul a avut loc în 
data de 21 septembrie. 

Părintele Kaplán Pál a oficiat 
Sfânta Liturghie de la ora 10, iar 
vecernia la ora 16. După vecer-
nie, în curtea bisericii s-au sfințit 
colacul şi coliva. 

După ceremonialul religios 
toți cei prezenți s-au îndreptat 
către localul Sirály pentru a servi 
o cină împreună. Localul frumos 
amenajat îşi aştepta oaspeții în 
sunetul lin al muzicii uşoare 
românești. La cină au mâncat 
din produsele tradiționale româ-
nești, iar la momentul potrivit 
toate doamnele care purtau nu-
mele de Maria au fost felicitate, 
primind flori şi ciocolată. 

Cu toții s-au simțit excelent, 
bucurându-se de revedere, dar şi 
de prezența la un eveniment im-
portant din calendarul bisericesc.

Nașterea Maicii Domnului 
este prima sărbătoare din cursul 
anului bisericesc, care a început 
la 1 septembrie, fiind totodată cea 
mai mare sărbătoare a toamnei.

Programul de la Százhalom-
batta a fost sprijinit de Fondul de 
Subvenţii din cadrul Ministerului 
Resurselor Umane.

Delia
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Statul acordă un interes de-
osebit regiunilor defavorizate. 
În acest sens inițiază diferite 
programe pentru promovarea 
strategiilor în domeniul forţei 
de muncă, protecţia socială a 
persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă, prevenirea 
şomajului şi combaterea efec-
telor sale sociale, precum şi de 
implementare a politicii de mi-
graţie a forţei de muncă. Astfel 
de programe sunt implementate 
şi în localitățile din județele 
aflate lângă granița cu România, 
Ciongrad, Bichiş, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, locali-
tăți unde trăiesc şi români. Sunt 
înființate cooperative unde se 
prelucrează diferite produse, cu 
materie primă locală, realizată 
tot prin intermediul acestor 
programe. Rezultatele sunt pre-
zentate în cadrul unui târg orga-
nizat de Subsecretariatul  de Stat 
în relația cu Angajarea Forţei de 
Muncă şi Gospodărirea Apelor 
din cadrul Ministerului de In-
terne. Anul acesta târgul a ajuns 
la a IV-a ediţie şi s-a desfăşurat la 
Budapesta, în Parcul Millenáris, 

Primul loc 
pentru echipa 
din Apateu

Întâlnirea 
pensionarilor 
din Săcal

în perioada 14–15 septembrie. 
Pentru această ediţie, ministerul 
a selectat și invitat 130 de expo-
zanți. Vizitatorii au putut să facă 
cunoştinţă cu diversele activități 
din domeniul ocupării forței de 
muncă, cu valorile acestora și cu 
inovațiile care contribuie la dez-
voltarea economică a resurselor 
locale. Printre participanţi s-au 
aflat şi reprezentanţi ai localită-
ții Apateu. Ei au primit un stand 
pe care l-au amenajat cu astfel 
de produse. 

„Exponatele, pastele făinoase 
de casă realizate cu tehnologiei 
tradițională, produsele de pa-
tiserie realizate pe baza rețetei 
bunicii, dar şi gemurile de caise, 
căpșuni sau salata de vinete 
au avut un mare succes” – a 
declarat pentru ziarul nostru, 
Grozáné Veres Ágnes.

Toate aceste produse au fost 
expuse şi jurizate de un juriu de 
specialitate format la cererea 
Ministerului de Interne, care a 
punctat standul apatenilor cu 
maxim de puncte, clasându-l 
pe locul I. Premiul a fost înmâ-
nat de subsecretarul de stat dr. 

Hoffmann Imre, doamnei Gro-
záné Veres Ágnes, reprezentanta 
localității.

Un rezultat frumos care în-
cununează strădania edililor şi 
a localnicilor.

La Apateu, cea mai recentă 
fabrică dată în folosință pentru 
reducerea şomajului în mijlocul 
femeilor, este croitoria. Aici se 
realizează seturi de lenjerie de 
pat, perne de design, prosoape, 
sacoșe. În cadrul programului 
agricol, din producția de ardei 
se realizează diferite sortimente 
de boia.

J. Vmirjáncki 

Asociația de Naționalitate a 
Pensionarilor din Săcal, a orga-
nizat sâmbătă, 29 septembrie, 
o întâlnire dedicată seniorilor, 
program organizat an de an 
într-un cadru festiv.

Guj Jánosné, președintele 
asociației, prezintă cu această 

ocazie activitatea asociației 
din ultimul an, amintind că în 
această perioadă au participat 
la nenumărate programe, eveni-
mente, cu prioritate la cele loca-
le. Totodată, membrii asociației 
contribuie la buna desfășurare 
a evenimentelor din localitate, 

oferind o mână de ajutor acolo 
unde este nevoie. De asemenea, 
se mândresc cu mulțimea de că-
lătorii în țară, vizitând cele mai 
frumoase locuri. S-au realizat 
călătorii și în țara vecină, Româ-
nia, unde au admirat frumusețea 
diferitelor zone. 

Invitații de onoare ai acestei 
întruniri au fost Bulcsú László, 
vicepreședintele Consiliului Ju-
dețean Hajdú-Bihar, și domnul 

Kiss Imre, membru al conducerii 
Uniunii Pensionarilor a Județu-
lui Hajdú-Bihar. 

Pálfi Tamás, primarul locali-
tății Săcal, și-a exprimat bucuria 
de a se revedea cu seniorii co-
munei, care nu ezită ori de câte 
ori este nevoie să contribuie la 
buna desfășurare a diferitelor 
programe organizate la nivel 
local. „La ceea ce dumnealor 
se angajează este îndeplinit to-

tal”, a subliniat edilul comunei. 
De la întrunire nu a lipsit nici 

corul seniorilor, care se mân-
drește cu o activitate bogată. 

După servirea mesei, cei pre-
zenți s-au bucurat de o atmosfe-
ră de petrecere live care a atras 
în ringul de dans majoritatea 
participanților, ceea ce demon-
strează puterea și cheful de viață 
al seniorilor.

J. Vmirjáncki

În conformitate cu prevederile legii, cetățenii români rezidenți sau aflați în 
tranzit în Ungaria își vor putea exercita dreptul de vot la Referendumul național 
pentru modificarea Constituției României, în datele de 6 și 7 octombrie 2018. În 
acest sens, vor fi deschise secții de vot la: Ambasada României din Budapesta, 1146, 
Bulevardul Thököly nr 72; Consulatul General al României din Szeged, 6720, strada 

Referendum naţional pentru modificare Constituţiei României 6–7 octombrie 2018
Kelemen László nr 5; Consulatul General al României din Gyula, strada Munkácsy, nr. 12.

Fiecare cetățean cu vârsta de 18 ani împliniți inclusiv în zilele referendumului își va 
putea exercita dreptul de vot între orele 7–21, pe baza unuia dintre următoarele documente 
de identitate valabile: carte de identitate sau pașaport (diplomatic, de serviciu, turistic), 
pașaport temporar, titlu de călătorie.
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Revărsarea 
harului
Ezechiel 47:1–12

Cuvântul vieţii
 

„Căci voi turna ape peste 
pământul însetat şi râuri 
pe pământul uscat…”

Isaia 44:3

Profetul Ezechiel era în 
robie, în Babilonia. În anul 
573 î. Cr. a avut o vedenie, în 
care a fost condus, în duh, în 
ţara Israel şi a văzut viitorul 
îndepărtat şi noul Ierusalim.

„…A venit mâna Domnului 
peste mine şi m-a strămutat în 
ţara lui Israel. M-a dus acolo... 
şi iată că acolo era un om a 
cărui înfăţişare era ca înfăţi-
şarea aramei. El avea în mână 
o sfoară de măsurat de in şi o 
prăjină de măsurat şi stătea la 
poartă. Omul acela mi-a zis: 
Fiul omului, priveşte cu ochii 
tăi, …ia aminte la toate lucru-
rile pe care ţi le voi arăta… Fă 
cunoscut casei lui Israel tot 
ce vei vedea.” Ezechiel 40:1–4.

Profetul a fost condus de un 
înger al Domnului şi a văzut 
aşezarea ţării, a Ierusalimu-
lui şi a Templului. A văzut şi 
funcţia Templului concepută 
în mod simbolic, spiritual.

Îngerul avea în mână o pră-
jină de măsurat şi măsura 
dimensiunile cetăţii. Profetul 
toate acestea le-a descris în 
mod detaliat.

„M-a adus înapoi la uşa Ca-
sei. Şi iată că ieşea apă de sub 
pragul Casei, dinspre răsărit, 
căci faţa Casei era spre răsărit. 
Apa se pogora de sub poarta 
dreaptă a Casei înspre partea 
de miazăzi a altarului.” Vers 1. 
Din Templul Domnului izvora 
un izvor de apă. Apa curgea 
de sub pragul Casei, dinspre 
răsărit.

Cred că are semnificaţie 
spirituală această imagine. 
Chiar şi-n mod fizic e im-
portant să fie așezată casa în 
direcţie corespunzătoare. O 
casă așezată spre răsărit sau 
spre sud e cu mult mai lumi-
noasă.

În mod simbolic aşezarea 
spre răsărit înseamnă a trăi 
în speranţă.

Cum e aşezată casa vieţii 
noastre spirituale? E aşezată 
oare spre răsărit de unde aş-
teptăm, în fiecare zi, răsăritul 
soarelui?

Creştinul trăieşte în credin-
ţă, cu faţa spre răsărit, aştep-
tând împlinirea promisiunilor 
lui Dumnezeu. 

Profetul vede un izvor de 
apă. Apa intreţine viaţa tu-
turor fiinţelor. Ea e de mare 
valoare şi preţuieşte mult, 

mai ales în pustiu şi-n de-
şerturi, cum sunt şi-n Israel. 
Apa înseamnă viaţă pentru 
om şi pentru natură. Omul 
fără mâncare poate trăi mult 
timp, dar fără apă nu. Apa e 
concepută şi-n mod simbolic, 
reprezindu-L pe Duhul Sfânt. 
Domnul Isus spunea: „Cine 
crede în Mine, din inima lui 
vor curge râuri de apă vie, cum 
zice Scriptura. Spunea cuvin-
tele acestea despre Duhul pe 
care aveau să-L primească 
cei ce vor crede în El…” Ioan 
7:38–39.

Din viaţa credinciosului 
curg râuri duhovniceşti, râuri 
de apă vie, care pot să-i însu-
fleţească şi pe alţii, să-i întă-
rească pe cei ce cad în leşin.

Întrebarea se îndreaptă spre 
noi. Câtă înviorare iese din noi 
pentru semeni, pentru mediul 
înconjurător?

„Când a înaintat omul ace-
la spre răsărit cu măsura în 
mână, a măsurat o mie de coţi 
şi m-a trecut prin apă. Apa îmi 
venea până la glezne. A mai 
măsurat iarăşi o mie de coţi şi 
m-a pus să trec prin apă şi apa 
îmi venea până la genunchi. A 
măsurat iarăşi o mie de coţi 
şi m-a trecut prin ea şi apa 
îmi venea până la şolduri. A 
măsurat iarăşi o mie de coţi şi 
atunci era un râu pe care nu-l 
puteam trece, căci apa era atât 
de adâncă încât trebuia să înot 
în râu care nu se putea trece.” 
Vers 3–5. O mie de coţi face 
aproximativ 500 de metri.

Apa, la început, era mică. 
Se scurgea doar pe sub pra-
gul casei, a devenit un pârâu 
ce curgea lin, apoi a crescut 
şi devenea un râu, care aco-
perea totul. Aşa e revărsarea 
harului. Domnul Isus spunea 
că împărăţia cerurilor se asea-
mănă unei seminţe de muştar. 
„…Împărăţia cerurilor se asea-
mănă cu un grăunte de muştar 
pe care l-a luat un om şi l-a se-
mănat în ţarina sa. Grăuntele 
acesta, în adevăr, este cea mai 
mică dintre toate seminţele, 
dar, după ce a crescut, este 
mai mare decât zarzavaturile 
şi se face un copac, aşa că 
păsările cerului vin şi îşi fac 
cuiburi în ramurile lui.” Matei 
13:31–32.

Viaţa creştinului este în 
creştere şi dezvoltare conti-

nuă. Cum se realizează şi în ce 
se manifestă această creştere 
în viaţa noastră?

Îngerul i-a zis profetului: 
„…Ai văzut, fiul omului? Şi 
m-a luat şi m-a adus înapoi pe 
malul râului. Când m-a adus 
înapoi, iată că pe malul râului 
era o mulţime de copaci pe 
amândouă părţile.” Vers 6–7.

În pustia aceea nu era viaţă, 
nu erau plante nici copaci. 
Trecând însă râul prin ea a 
adus cu el viaţă. Pe malurile 
râului au crescut mulţi pomi. 
Frunzele lor nu se veştejeau şi 
roadele lor nu se sfârşeau.

Îngerul a zis: „…Apa aceasta 
curge spre ţinutul de răsărit, 
se pogoară în câmpie şi se 
varsă în mare şi vărsându-se 
în mare, apele mării se vor 
vindeca. Orice făptură vie, 
care se mişcă va trăi pretu-
tindeni pe unde va curge râul 
şi va fi o mulţime de peşti, 
căci pe oriunde va ajunge 
apa aceasta, apele se vor face 
sănătoase şi pretutindeni pe 
unde va ajunge râul acesta va 
fi viaţă.” Vers 8–9. Râul aduce 
binecuvântare nu numai pe 
maluri ci şi în apa lui pentru 
orice făptură, pe unde ajunge. 
Vor fi o mulţime de peşti, căci 
pe unde ajunge apa lui, apele 
se vor vindeca şi pretutindeni 
pe unde ajunge râul acesta va 
fi viaţă. Apa izvorâtă din Tem-
plul Domnului, curgea spre 
ţinutul de răsărit, se cobora 
în câmpie şi se vărsa în mare. 
Vărsându-se în mare apele 
mării se vindecau. Aici se face 
referire la deşertul iudeii, la 
valea Iordanului şi la Marea 
Sărată, care e o mare moartă, 
căci nu sunt vieţuitoare în 
ea. Marea mai face aluzie şi 
la mulţimea popoarelor din 
întreaga lume.

Cât de minunat vorbeşte 
aici profetul despre harul lui 
Dumnezeu, despre mântuirea 
oferită tuturor neamurilor, 
despre Duhul Sfânt care va fi 
turnat peste întreaga omenire. 
Acest har curge din scaunul 
de domnie al lui Dumnezeu. 
Apostolul Ioan, în răpire spi-

rituală, a văzut acest râu. „Şi 
mi-a arătat un râu cu apa vie-
ţii, limpede ca cristalul, care 
ieşea din scaunul de domnie 
al lui Dumnezeu şi al Mielu-
lui.” Apocalipsa 22:1. Acest 
har a fost un pârâu mic trimis 
poporului Israel .  Domnul 
Isus le spunea ucenicilor din 
Emaus: „…Aşa este scris şi aşa 
trebuia să pătimească Cristos 
şi să învieze a treia zi dintre cei 
morţi. Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele 
Lui, pocăinţa şi iertarea păca-
telor, începând din Ierusalim.” 
Luca 24:46–47. Dar harul 
mântuitor a devenit un râu 
mare. Porneşte din Ierusalim, 
trece prin Iudea, Samaria şi 
până la marginile pământului. 
Domnul le zicea ucenicilor: 
„…Voi veţi primi o putere, 
când Se va pogorî Duhul Sfânt 
peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria şi până la marginile 
pământului.” Faptele 1:8.

Pretutindeni, pe unde ajun-
ge acest râu, aduce viaţă cu 
el. Marea reprezintă totali-
tatea popoarelor. Mântuirea 
este dată tuturor neamuri-
lor. Revărsarea harului aduce 
vindecare pentru toţi cei ce-l 
primesc.

„Mlaştinile şi gropile ei nu 
se vor vindeca, ci vor fi lăsate 
pradă sării.” Vers 11.

Mlaştinile şi gropile pustiei 
nu se vor vindeca, apa lor se 
va usca cu totul şi va rămâ-
ne doar sarea. Mlaştinile şi 
gropile care n-au legătură 
cu acest râu, nu se vindecă, 
numai apele prin care trece 
râul vieţii. Aceasta exprimă 
importanţa legăturii vitale, a 
părtăşiei spirituale şi a trăirii 
cu Dumnezeu.

„Dar lângă râul acesta, pe 
malurile lui de amândouă 
părţile, vor creşte tot felul de 
pomi roditori. Frunza lor nu se 
va veşteji şi roadele lor nu se 
vor sfârşi. În fiecare lună vor 
face roade noi, pentru că ape-
le vor ieşi din Sfântul Locaş. 
Roadele lor vor sluji ca hrană 
şi frunzele lor ca leac.” Vers 12. 

Pe malurile râului vor creşte 
tot felul de pomi roditori. În 
Psalmi, omul care se încrede 
în Domnul e asemănat cu 
pomul sădit lângă un izvor de 
apă. „El este ca un pom sădit 
lângă un izvor de apă, care îşi 
dă rodul la vremea lui şi ale că-
rui frunze nu se veştejesc: tot 
ce începe, duce la bun sfârşit.” 
Psalmul 1:3.

Pomii, de-a lungul râului 
sunt verzi şi rodesc în fieca-
re lună pentru că se nutresc 
din apele care curg din sfân-
tul locaş. Profetul Ieremia, 
la fel, foloseşte asemănarea 
omului credincios cu pomul 
roditor. „…El este ca un pom 
sădit lângă ape, care-şi întin-
de rădăcinile spre râu, nu se 
teme de căldură, când vine, 
şi frunzişul lui rămâne verde, 
în anul secetei, nu se teme şi 
nu încetează să aducă roadă.” 
Ieremia 17:8.

Sursa puterii spirituale e în-
crederea în Dumnezeu. Aceşti 
pomi crescuţi pe malul râului, 
în fiecare lună aduc roade. 
Roadele lor vor sluji ca hrană, 
iar frunzele lor ca leac. Pomul 
verde roditor e o binecuvân-
tare pentru cei dimprejur. 
Atât rodul cât şi frunzele lui 
sunt folositoare, căci asigură 
un scut de arşiţa soarelui. 
Astfel şi credinciosul trebuie 
să trăiască spre folosul altora. 
Tebuie să producă roadele 
neprihănirii, care să slujească 
ca hrană pentru păcătoşi, să 
aibă şi frunze verzi, care să fie 
leac, mângâiere, îmbărbătare 
şi ajutor, pentru orice om. Să 
aibă şi flori frumoase, care să 
aducă bucurie pentru oricine 
priveşte la el. Acestea pot fi un 
zâmbet plăcut, o voce blândă 
şi paşnică. Creştinul trebuie să 
rodească în continuu. „Roada 
Duhului… este: dragostea–
bucuria ,  pacea , îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor. Împotriva 
acestor lucruri nu este lege.” 
Galateni 5:22–23.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Litoralul românesc al Mării 
Negre reprezintă o zonă turis-
tică de mare importanță pentru 
România care oferă o gamă largă 
de atracții: stațiuni cu plaje în-
tinse, acvarii, spații de distracții, 
spații de angrement, stațiuni cu 
potențial balneo-climateric, care 
atrag anual un număr însemnat 
de turiști români, dar și de peste 
hotare. Printre aceștia se află și 
membrii comunității românești 
din Ungaria, care doresc să des-
copere locuri și să se asigure de 
frumusețea lor. 

Au fost fermecați de frumu-
sețea litoralului Mării Negre și 
elevii școlii românești bilingve 
din județul Bihor, care în pe-
rioada 10–15 septembrie s-au 
bucurat de plaja cu nisip și briza 
de mare a stațiunii Eforie Nord. 
Grupul de 15 elevi a fost cazat la 
Hotel Evia. Însă această vacanță 
nu a fost dedicată doar petrece-
rii timpului pe plajă și vizitelor. 
Elevii participanți au fost nevoiți 
să participe și la un program 
de lectură, bineînțeles în limba 
română, aprofundându-și astfel 
cunoștințele de limbă.  

Întreg programul a avut ca 
scop principal comunicarea în 
limba română, în mediul ro-
mânesc și cunoașterea zonelor 
geografice din România. Și iată 
că acestea așa s-au întâmplat, 
deoarece grupul de elevi a avut 
norocul să cunoască și să se 
împrietenească cu locuitori ai 
stațiunii, fapt ce i-a obligat să-și 
folosească cunoștințele de limbă, 
comunicarea desfășurându-se, fi-
resc, în limba română. Bucuria a 
fost cu atât mai mare cu cât elevii 
au reușit să întrețină un dialog 
direct cu locuitorii din România. 

Totodată, în această perioadă 
s-au vizitat o grădiniță și o școală, 

Bihorenii, în 
vacanţă la Marea 
Neagră

Donaţii pentru 
grădiniţele 
„Primăvara” şi 
„Castelul din 
poveste”, din Pocei

unde ai noștri au fost întâmpinați 
de conducerea celor două institu-
ții aducând la cunoștința acestora 
câteva informații cu privire la 
istoria instituțiilor, făcându-se 
și o trecere la programa școlară, 
respectiv programele extracuri-
culare. Cu această vizită, elevii 
au avut oportunitatea de a face 
cunoștință cu un alt sistem șco-
lar. Ba mai mult, în acest scurt 
timp, elevii au încercat să se 
cunoască cu tinerii locului, chiar 
au schimbat reciproc numere de 
telefoane, scriindu-și unul altuia 
chiar și după reîntoarcerea acasă. 

Desigur, nu au lipsit nici vizite-
le la obiectivele turistice din zonă 
precum: Casinoul din Constanța, 
Muzeul Marinei Române din 
Constanța, Acvariul, Moscheia 
Turcească, portul, grădinița și 
școala din Oituz. Tinerii noștri, 
pe lângă toate acestea, au avut 
timp și de bălăceală în mare, 
vremea nefiind prea favorabilă 
pentru scăldat în acea perioadă. 

În ultima zi, în semn de res-

pect și mulțumire pentru găz-
duire, grupul nostru a adresat 
câteva cuvinte managerului și 
angajaților hotelului, cântând 
tradiționalul „La Mulți Ani”!

Acest program dedicat ti-
nerilor bihoreni a adus cu el o 
mulțime de programe favorabile 
dezvoltării cunoștințelor de 
limba română, dar și o mare 
satisfacție în sufletele participan-
ților. Litoralul Mării Negre este 
un obiectiv greu de atins pentru 
mulți dintre noi dar iată, că prin 
sprijinul Ministerului Resurselor 
Umane de la Budapesta, visul 
unora a devenit realitate. Mul-
țumirile organizatorilor pentru 
acest sprijin sunt exprimate și 
pe această cale, participanții re-
întorcându-se acasă cu sufletele 
pline de satisfacție şi bucurie. 

„Locul de cazare, locurile de 
acolo, până și oamenii au fost ex-
cepținali. Întreaga noastră vacan-
ță a decurs la superlativ… a fost 
ceva de vis” – ne-au relatat elevii 
participanți în această vacanță. 

Organizatorii acestui pro-
gram au nădejdea că vor reuși să 
organizeze și în viitor astfel de 
programe de care să se bucure 
și alți tineri.

Corina

Grădinița este locul care 
oferă copiilor un cadru familial, 
oferindu-le un mediu prielnic 
de dezvoltare a abilitaților şi 
cunoștințelor. Este fundația 
întregii educații, o adevărată 
magie a copilăriei.

Statul şi administrațiile lo-
cale acordă un interes deosebit 
procesului educațional. Orga-
nizaţiile de naționalitate susțin 
comunităţile în păstrarea şi 
promovarea limbii materne, a 
culturii, religiei. La Pocei, Au-
toguvernarea de Naţionalitate 
Română, prin inițiativele sale, 

ajută la promovarea acestui 
deziderat. Pentru susținerea 
procesului educațional, Auto-
guvernarea (preşedinte Mazsu 
Jenőné Nusi, vicepreședinte 
Maria Klincse şi membru Eli-
sabeta Morariu) aduce decizii 
în funcţie de nevoi. Anul acesta, 
pentru Grădiniţa „Primăvara”, a 
achiziționat un aragaz, obiect 
foarte necesar în bucătărie, ușu-
rând astfel munca personalului 
angajat. Suma alocată a fost de 
cincizeci de mii de forinţi. Ca-
doul a fost preluat de doamna 
educatoare Vajna Tamásné.

Pentru Grădiniţa „Castelul 
din poveste”, autoguvernarea a 
donat, în sumă de cincizeci de 
mii de forinți, jucării şi rechi-
zite. Darurile au fost preluate 
de doamna educatoare Szána 
Mária. 

La grădinița şi școala genera-

lă din localitate limba română 
se studiază ca obiect de studiu, 
fiind angrenați în studiu toţi 
preșcolarii şi elevii. 

„Am decis să susținem activi-
tatea care se desfășoară la cele 
două grădinițe din localitate, 
dat fiind faptul că aici se pun 

bazele învățării limbii române. 
Am decis în funcţie de cererile 
primite, iar aceste obiecte vor 
fi folosite în beneficiul copiilor 
noștri” – ne-a declarat doam-
na preşedinte Mazsu Jenőné 
(Nusi).

Nagyné Kelemen Mónika
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Sâmbătă, 30 septembrie, la 
început de toamnă, Autoguver-
narea de Naționalitate Română 
din Șercad, al cărei președinte 
este domnul Ioan Táth, a orga-
nizat o excursie la Budapesta, 
această acțiune fiind înscrisă în 
planul de activitate al autogu-
vernării pe anul acesta. 

Utilitatea dar și frumusețea 
unor astfel de acțiuni, este evi-
dentă, având în vedere că mulți 
dintre cei care au făcut depla-
sarea nu au mai fost în capitala 
Ungariei, sau dacă au fost, cu 
siguranță, nu au avut timp să 
vadă obiectivele turistice de 
primă importanță pe care ca-
pitala le oferă cu generozitate. 
Programul stabilit din timp pre-
vedea o plimbare cu vaporașul 
pe Dunăre, vizitarea muzeului 
recent deschis în memoria victi-
melor comunismului în Ungaria 
„TERROR HÁZA” din strada 
Andrássy numărul 60, iar un 
ultim obiectiv a fost Citadella, 
obiectiv turistic aflat la înălțime 
unde se află statuia Libertății și 
de unde poți admira panorama 
excepțională a Budapestei.

Autocarul cu cele 40 de per-
soane a pornit la drum, dimi-
neața pe la ora șase și a trebuit să 
„întindem pasul” ca să ajungem 
pe malul Dunării, la debarcader, 
unde era acostat vaporașul nos-
tru „Hullám”, care împreună cu 
comandantul avea să ne ducă pe 
bătrânul Danubiu într-o croazi-
eră timp de o oră.

Cu românii 
din Șercad 
în excursie la 
Budapesta

Încă de la plecare, distracția 
a făcut casă bună cu toți mem-
brii grupului ceea ce ne-a făcut 
încrezători în reușita expediției. 
Am ajuns cu puțină întârziere la 
locul de îmbarcare, dar am fost 
așteptați cu răbdare și prietenie. 
Cu toate că timpul era răcoros și 
cerul aducea a ploaie, croaziera 
pe Dunăre ne-a insuflat tuturor 
un moment de pace și liniște. 
Fluviul era curat, îndeplinind 
cele mai exigente norme de pro-
tecție a mediului, iar malurile 
demne de o asemenea capitală. 
Este reconfortant să vezi rezul-
tatul muncii și grijii pe care îl 
au cei responsabili cu protecția 
mediului înconjurător. Nu tu 
PET-uri, nici gunoaie sau plastic 
de orice fel aruncate pe apă, iar 
priveliștea, panorama locului a 
fost deosebită. Am făcut o poză 
la încheierea călătoriei lângă 
vaporașul nostru „Hullám”, 
după care ne-am îndreptat către 
un alt obiectiv aflat în planul 
de acțiuni, „Casa Terorii”, care 
numai la auzul numelui îți dă-
dea fiori. „Muzeul Terorii” cu 
mărturii cutremurătoare despre 
chinurile inimaginabile îndurate 
de cei care au format rezistența 
anti-comunistă și anti-fascistă 
în Ungaria, a fost deschis în 
sediul unei foste Prefecturi de 
Miliție comunistă și a fost con-
ceput să exemplifice momente 
din viața deținuților politici 
anti-comuniști, a evreilor și a 

altor dizidenți precum și modul 
inuman la care au fost condam-
nați aceștia. 

În mijlocul clădirii, în interi-
or, tronează un tanc de prove-
niență sovietică, semn al puterii 
absolute a regimului comunist, 
iar în diferite încăperi sunt 
prezentate obiecte ale terorii 
și modul în care erau „spălate 
creierele” și torturați deținuții. 
Am văzut celule în care deținuții 
erau bătuți, am văzut celula cu 
„picătura chinezească”, celebra 
„zarcă întunecată” unde deți-
nutul dormea pe beton într-un 
întuneric total, celule cu „prici” 
care avea pe el o pătură foarte 
subțire.

La subsol, sunt prezentați pe 
diferite panouri toți cei care au 
contribuit la teroarea instaurată 
în acea vreme. Tot ceea ce se gă-
sește aici este conceput să amin-
tească de acea perioadă sumbră, 
sinistră a anilor dinaintea celui 
de al Doilea Război Mondial, 
dar și din perioada în care tru-
pele sovietice au instalat regi-
mul comunist cu forța. În acest 
muzeu vizitatorul are ocazia să 
mediteze și să înțeleagă cum a 
fost posibil să fie menținut la 
putere regimul comunist. 

Am ieșit din acest locaș al 
terorii, gânditori și întristați, 
iar nu după mult timp, autoca-
rul ne-a dus la Citadella, unde 
există un monument statuar în-
chinat tuturor celor care iubesc 
libertatea și s-au jertfit pentru 
o cauză mai bună, celor care 
au fost victime a unor regimuri 
totalitare, dar și celor care au 
murit pentru libertatea și inde-
pendența Ungariei. 

În acest loc poți admira pano-
rama orașului deasupra căreia 
tronează statuia Fecioarei cu 
frunza de laur în mâini, semn 
că orașul se află sub protecția 
libertății și a veșniciei. Pe cur-
sul Dunării pot fi observate 
șlepurile care transportă marfă 
și vaporașele care duc turiștii 
familiarizându-i cu toate locu-
rile minunate de aici. Pentru că 
am avut oportunitatea să servim 
cina mult mai devreme decât 
era programat, ne-am îndreptat 
apoi către Monor, o localitate 
aflată în drumul nostru spre 
casă, unde la un restaurant cu 

autoservire am cinat potolin-
du-ne foamea. 

La întoarcerea spre casă, 
toată lumea a fost mulțumită, 
aceasta și datorită eforturilor 
pe care președintele Autogu-
vernării Române din Șercad 
le-a făcut, drept pentru care îi 
mulțumim.

A fost o ieșire din cotidian 
plăcută, care se dorește repetată 
și la anul.

Vom mai menționa că această 
excursie nu ar fi fost posibilă 
fără subvenția de la Ministe-
rul Resurselor Umane de la 
Budapesta. Le mulțumim pe 
această cale.                     Petru Puşcaş

t
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
Locaţia: 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



Cronica l Vineri, 5 octombrie 2018 OGLINDA ROMÂNEASCĂ

Castelul contelui 
Sámuel Teleki, 
Cancelar al 
Transilvaniei 

Cetatea era înconjurată de un șanț de apărare, iar intrarea principală era prevăzută cu un 
pod mobil. Ca dimensiuni, era similară cu cele ale castelului baroc de acum. Ultimul bărbat 
din familie, István, moare în 1642. Până la moarte, în 1670 soția lui, Mindszenti Krisztina, 
a fost proprietara moșiei. Apoi, domeniul a ajuns la familia Bánffy, iar după executarea, în 
1674 a lui Bánffy Dénes, ea trece în stăpânirea lui Teleki Mihály.

Sigismund de Luxemburg a dăruit în 1405 moșia lui Somkereki Antal, ca recompensă 
pentru faptele de arme, întrucât acesta s-a numărat între cei care au salvat viața lui Sigis-
mund de Luxemburg în bătălia pierdută la Neapole. István, unul din fiii lui Antal, a ridicat o 
cetate pe moșia de la Gornești, construită parțial din piatră, având două bastioane și două 
turnuri mai mici.

A fost ales locul unde să fie construit Palatul Cultural, loc unde edificiul se află și astăzi 
și, după aprobarea definitivă a proiectului, au început pregătirile pentru începerea lucră-
rilor de construcție. Din păcate însă, din lipsă de fonduri, lucrările au stagnat până în anul 
1910. În toamna anului 1912, atunci când construcția palatului era pe terminate, o parte 
din colecțiile muzeului au fost mutate în noile încăperi ale clădirii.

Numit „cel mai frumos castel din Ardeal” și „comoara Mureșului”, complexul se află pe 
partea stângă a râului Mureș, fiind construit în stil Grassalkovich, foarte răspândit în Regatul 
Ungariei. A fost proiectat de arhitectul Andreas Mayerhoffer din Salzburg, fiind asemănător 
palatelor din Gödöllő și Pecel, realizate de acesta. Castelul Teleki este așezat în cadrul unui 
impresionant parc dendrologic cu statui alegorice.

Castelul se află pe str. Principală nr. 326, sat Dumbrăvioara, comuna Ernei, judeţ Mureş, 
la 15 km faţă de Târgu Mureş. Este una dintre cele mai fastuoase clădiri lăsate moștenire 
peisajului ardelenesc de către familia de nobili Teleki.

Sámuel Teleki, cancelarul Transilvaniei în perioada 1791–1822, fondatorul „Bibliotecii 
Teleki” din Târgu Mureș și unul dintre cei mai bogați oameni din regiune, începe construc-
ția castelului din Dumbrăvioara (Sáromberke în limba maghiară), la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea.

La sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial, clădirea a fost jefuită și biblioteca distrusă. 
Numai o parte din cărți au putut fi salvate și păstrate în Biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu 
Mureș și la Muzeul Aradului. În 1949 ansamblul a fost naționalizat iar în 1956, după o epi-
demie de tuberculoză, a fost transformat în preventoriu TBC pentru copii. Între 1961 și 1962 
clădirea a fost renovată pentru a servi noii funcțiuni.
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