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Editorial

Punte spirituală 
între românii de 
pretutindeni

C atedrala Mântuirii Nea-
mului este cel mai impor-
tant proiect în Anul Cen-
tenar, ca simbol spiritual 

al unirii românilor de pretutindeni 
sub cupola primitoare a credinței în 
Dumnezeu. 

Catedrala Mântuirii Neamului 
este o necesitate simbolică, un dar 
al unui veac de istorie și credință în 
România. Ca stat creștin ortodox, în 
anul Centenarului, nu poate trece 
neobservată implicarea bisericii în 
cultura, dezvoltarea, continuitatea 
și unitatea poporului român. 

Marea Unire de la Alba Iulia din 
1918 reprezintă pagina cea mai im-
portantă a istoriei noastre naţionale 
şi semnifică împlinirea idealului 
românesc de a trăi liber într-un sin-
gur stat naţional unitar, iar Biserica 
Ortodoxă Română a contribuit la 
înfăptuirea acestui ideal naţional. 

Biserica a avut și are o influență 
benefică în viața și spațiul românesc, 
în dezvoltarea noastră culturală și 
socială.

Eminescu  a numit Biserica Orto-
doxă „maica spirituală a neamului 
românesc, care a născut unitatea 
limbei şi unitatea etnică a poporului 
(…)”.

Credinţa şi cultura la români s-au 
aflat într-o relație de comuniune, 
din care au rezultat mari valori ale 
spiritualității românești, religia sau 
credinţele religioase şi simbolurile, 
ceremoniile şi ritualurile inspirate 
de ele fiind parte integrantă din 
cultura poporului. 

Creațiile religioase, fie că sunt de 
natură artistică, literară sau arhitec-
turală, contribuie la îmbogățirea pa-
trimoniului cultural și la cultivarea 
spiritualității românești. 

Centenarul nu este doar despre 
trecut. Este și despre prezent și vi-
itor. Este un an important, este un 
an ce reprezintă un prilej de reflecție 
pentru viitor, pentru implicarea 
Bisericii în societate.

Trăim un moment istoric, 100 
de ani de la Marea Unire, 100 de 
ani de la consolidarea României 
ca stat. Această sărbătoare trebuie 
să fie marcată cum se cuvine, prin 
experienţe şi emoții care ne redau 
mândria de a fi români. Este necesar 
să conștientizăm şi să cinstim efor-
tul și realizările celor care au reușit 
împlinirea idealului românesc naţi-
onal, sacrificiile multor generaţii de 
români pentru a trăi liberi într-un 
singur stat naţional unitar.

Colectivul redacţional

Primul clinchet de clopoțel s-a auzit în toate 
școlile din Ungaria şi implicit şi în școlile de 
naționalitate română bilingve. Speranțele 
noastre se îndreaptă către dascăli și copii, ca 
acest nou an școlar să fie nu numai remarcabil 
ca rezultate la învățătură, ci și plăcut și memo-
rabil pentru toți cei care găsesc școala nu ca o 
obligație, ci ca un instrument de acumulare de 
cunoștințe și prietenii.

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria 
solicită autoguvernărilor de naţionalitate şi instituţiilor civile din rândul comunităţii româneşti din Ungaria 

să facă propuneri cu privire la conferirea distincţiei

„Pentru Români i  d in Ungar ia”
şi 

„Pentru Învăţământul  Românesc d in Ungar ia”
distincţii fondate de AŢRU.

Propunerile trebuie să conţină datele şi activitatea persoanei respective sau a comunităţii recomandate.

Propunerile pot fi înaintate pe adresa: 
Oficiul AŢRU, cod poştal 5700 Gyula, str. Eminescu nr. 1, 

până la data de 15 septembrie 2018.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Bisericii Ortodoxe Române din 
Ungaria, Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae din Giula organizează sâmbătă, 8 septembrie, cu 

începere de la ora 10, la Catedrala Episcopală, ceremonia religioasă închinată sărbătorii Sfintei 
Marii Mici sau Sântămărie Mică, cum este denumită în popor. Sunt așteptați oaspeți de la 

Arad și Oradea, iar la final, cei prezinți sunt invitați la o agapă frățească, la Campingul Marc.  
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Întâlnirea 
gastronomică a 
naționalităților 
recunoscute în 
Ungaria, la cea 
de a II-a ediție

O nouă ediţie a Întâlnirii gas-
tronomice a naționalităților 
a avut loc sâmbătă, 1 septem-
brie, la Giula. Inițiativa organi-
zării acestei întâlniri aparţine 
președintelui Alianței pentru 
Românii din Ungaria, Traian 
Cresta, reprezentant al românilor 
în Parlamentul de la Budapes-
ta, și este susţinută de Maria-

na Negreu Vetró şi echipa sa.
Obiectul de activitate al aso-

ciației este reprezentarea co-
munității în diferite domenii 
precum cultură, economie, tu-
rism, educaţie, sport, organi-
zarea diferitelor evenimente, 
prezentare de informaţii prin 
editarea diferitelor publicații. 

Prima întâlnire a manifestării 

gastronomice a avut loc anul 
trecut, la Bătania, iar anul acesta 
s-a organizat la Giula odată cu 
Festivalul Gastronomic pe Ţară. 
A venit lume multă pentru a 
socializa, pentru a degusta pre-
parate specifice etnice, pentru 
a pune la cale proiecte noi şi 
pentru a petrece momente fru-
moase într-o ambianță plăcută.

Evenimentul a fost deschis 
de Traian Cresta, care a vorbit 
despre importanța conlucrării 
pașnice şi benefice între etnii, 
a relaţiilor bune dintre oameni. 

Manifestarea a fost acompa-
niată de muzică românească, o 
atmosferă plăcută, completată de 
mâncarea tradițională. Am putut 
degusta gogoși pe abur slovăceşti, 
mămăliguță cu costiță, jumări şi 
smântână, ciorbă de perișoare 
şi mititei, preparate specifice 
românești, zacuscă, salată de 
vinete, diferite tocănițe de oaie, 
vită sau porc, toate fiind apre-
ciate de cei care le-au degustat. 

Au răspuns invitației membrii 
comunităților românești, slova-
ce, din Nădlac (RO), maghiare 
din judeţul Hunedoara (RO). 
Au fost prezenţi şi oficialităţi 
din Ungaria (reprezentanţi ai 
Cabinetului Primului Ministru, 
delegații cabinetului reprezen-
tantului românilor în Parlamen-
tul de la Budapesta) şi România.

Evenimentul a fost realizat 
prin intermediul unui proiect ac-
cesat prin Fondul de Subvenţii al 
Ministerului Resurselor Umane.

Delia

Între alte realizări de seamă 
care s-au finalizat la Parohia 
Ortodoxă Română din Apateu, 
la iniţiativa părintelui dr. Origen 
Sabău, parohul în loc, protopop 
şi consilier cultural al Episcopiei 
Ortodoxe Române, cu binecu-
vântarea Preasfinţitului Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, se remarcă 
şi parcul dendrologic, af lat în 
imediata apropiere a bisericii şi 
care pune în valoare multitudi-
nea de plante şi un luciu de apă 
deosebit de atractiv. Această 
adevărată oază de linişte i-a 
făcut pe mulţi dintre locuitorii 
Apateului să-şi petreacă aici 

Întâlnire 
ecumenică la 
Apateu

clipe de linişte în duminici şi 
sărbători, sau ori de câte ori au 
simţit nevoia. Aici s-a desfăşurat 
în ziua de 26 august cea de-a 
treia ediţie a întâlnirii ecume-
nice interconfesionale locale, la 
care au fost prezenţi credincioşi 
reformaţi, ortodocşi şi baptişti, 
petrecând o zi de excepţie în 
acest loc minunat. Ideea a fost 
promovată şi actualizată de pă-
rintele Origen Sabău, şi iată că a 
prins viaţă. An de an aici au loc 
aceste întâlniri interconfesio-
nale dar şi alte acţiuni culturale 
unde sunt invitaţi locuitorii din 
Apateu care au ocazia să fie îm-
preună într-un cadru natural, 

să discute şi să se simtă bine. 
Au fost prezenți şi domnul 

primar Tarsoly Attila împre-
ună cu fiica sa, dar şi doamna 
pastor Szabóné Kurucz Tímea, 
precum şi domnul preşedinte al 
Autoguvernării de Naţionalitate 
Română din Apateu, Ioan Blaga, 
care este şi cantorul Bisericii 
Ortodoxe şi membru al consi-
liului parohial. Doamna pastor 

a rostit un cuvânt de bun venit 
salutând pe cei prezenţi şi dorin-
du-le o duminică plăcută. A luat 
apoi cuvântul domnul preşedin-
te Ioan Blaga, adresând tuturor 
un salut cordial din partea con-
ducerii bisericii ortodoxe. 

Întâlnirea prietenească a fost 
întregită cu o masă bogată la 
care s-a servit tocană de oaie cu 
paste făinoase şi prăjituri aduse 

de participanţi, care au mulţu-
mit pe toată lumea. Mâncarea a 
fost servită la mesele aşezate pe 
pontonul de pe lac într-un cadru 
natural de excepţie. 

Mulţumiţi de această întâl-
nire, spre seară, oamenii s-au 
îndreptat către casă cu gândul 
ca la anul să continue această 
frumoasă iniţiativă ecumenică.

J. Vmirjáncki
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Festivalul 
Gastronomic 
pe Ţară al 
Românilor 
din Ungaria a 
ajuns la cea de 
a XIV-a ediție

În comunitatea românilor din 
Ungaria nu e loc de plictiseală! 
Fie că este vară, toamnă, iarnă 
sau primăvară, evenimentele 
se precipită mereu accentuând 
fiecare în parte valoarea etniei 
noastre. Un astfel de eveniment 
de mare anvergură este şi Fes-
tivalul Gastronomic pe Ţară al 
Românilor din Ungaria, orga-
nizat în data de 1 septembrie, 
în curtea Liceului, Şcolii Gene-
rale şi Căminului de Elevi „N. 
Bălcescu” şi care, a ajuns la cea 
de-a XIV-a ediţie. În acest an, 
Festivalul Gastronomic pe Ţară 
este organizat în mod fericit de 
cele două instituţii, Autogu-
vernarea pe Ţară a Românilor 
din Ungaria, în fruntea căreia 
se află domnul Tiberiu Juhász, 
preşedinte, şi Centrul de Docu-
mentare şi Informare al AŢRU 
la conducerea căreia se af lă 
doamna  Mariana Negreu Vetró. 

Păstrarea şi promovarea tra-
diţiilor populare este una din 
activităţile de mare importanţă 
pe care instituţiile româneşti 
din Ungaria le promovează şi 
susţin în vederea cunoaşterii 
trecutului istoric. Un astfel de 
eveniment este şi Festivalul 

Gastronomic, care an de an a 
avut succes şi o promovare pe 
măsură. Cei care aţi participat 
la ultimele ediţii cu siguranţă 
vă amintiţi cu câtă bucurie s-au 
întâlnit românii participanţi la 
acest festival şi cât de multă ex-
perienţă au câştigat în domeniu. 
Doar la noi, se ştie, se mănâncă 
bine! Preparatele tradiţionale 
româneşti nu doar că arată bine, 
ci sunt şi foarte gustoase!

Printre invitaţii de onoare ai 
evenimentului s-a aflat domnul 
Traian Cresta, reprezentan-
tul comunităţii româneşti din 
Ungaria în Parlamentul de la 
Budapesta, domnul Tircsi Ri-
chard, şeful Departamentului 
Cancelariei Primului Ministru, 
dr. Gulyás Imre, conducătorul 
Districtului Giula şi totodată 
reprezentantul Oficiului Guver-
namental, dr. Cristian Daniel, 
consul la Consulatul Român 
de la Seghedin, Florin Tranda-
fir Vasiloni, consul general la 
Consulatul României din Giula, 
Bodnár Levente, viceprimarul 
Municipiului Arad, România, 
prof. univ. dr. Aurel Ardelean, 
preşedintele Universităţii „Vasile 
Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. 

Eugen Gagea, prodecanul Fa-
cultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologiei, Educaţiei Fizică şi 
Sport din cadrul aceleiași uni-
versități. S-au alăturat organi-
zatorilor o frumoasă delegaţie 
din Hunedoara (România), o 
delegaţie din Beiuş (România), 
o delegaţie formată din repre-
zentanţii municipiului Arad 
(România) şi delegaţia din Re-
publica Moldova. De asemenea 
au fost alături de organizatori 
membri ai comunităţii noastre 
din toate colţurile Ungariei, 
preşedinţi de autoguvernări, 
preşedinţi ai asociaţiilor civile, 
primari, directori de instituţii, 
reprezentanţi mass-media. 

Evenimentul a fost deschis 
de către domnul Traian Cresta, 
reprezentantul comunităţii ro-
mâneşti din Ungaria în Parla-
mentul de la Budapesta, care 
în alocuţiunea sa a mulţumit 
tuturor celor care prin prezenţă 
au răspuns invitaţiei organi-
zatorilor, demonstrând astfel 
un adevărat spirit de echipă. 
A amintit şi ultimele investiţii 
realizate în cadrul instituţiilor 
româneşti care se află în admi-
nistrarea AŢRU şi care, au fost 
realizate datorită sprijinului 
acordat de statul maghiar. A 
luat cuvântul şi domnul Tircsi 
Richárd, care a accentuat princi-
piile şi politica statului maghiar 
în ceea ce priveşte naţionalităţile 
conlocuitoare, politică care vine 
în sprijinul acestora şi susține 
iniţiativele naţionalităţilor. A 
felicitat organizatorii şi pe bu-
cătari, care au pregătit cu multă 
măiestrie cele mai alese bucate. 

Cuvinte de mulţumire au fost 
adresate şi doamnei dr. Maria 
Gurzău Czeglédi, directorul 
Liceului, Şcolii Generale şi Că-
minului de Elevi „N. Bălcescu”, 
pentru găzduire.

(Continuare din pag. 6)
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Legământul cel 
nou
Ieremia 31:31–33

Cuvântul vieții
 

„Aduceţi-vă aminte 
totdeauna de legământul 
Său…” 

I Cronici 16:15

„Iată vin zile, zice Domnul, 
când voi face cu casa lui Israel 
şi cu casa lui Iuda un Legământ 
nou. Nu ca legământul pe care 
l-am încheiat cu părinţii lor în 
ziua când i-am apucat de mână 
să-i scot din ţara Egiptului, 
legământ pe care l-au călcat, 
măcar că aveam drepturi de 
soţ asupra lor, zice Domnul. 
Ci iată Legământul pe care-l 
voi face cu casa lui Israel, după 
zilele acelea, zice Domnul: voi 
pune Legea Mea înăuntrul lor, 
o voi scrie în inima lor, şi Eu 
voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor 
fi poporul Meu.” Vers 31–33.

Dumnezeu promite un legă-
mânt nou casei lui Israel şi lui 
Iuda. Pentru cei din vechime, 
legământul nou, a fost o promi-
siune care a trebuit primită cu 
credinţă. Făgăduinţa sună doar 
celora care o primesc cu cre-
dinţă, astfel ea aduce speranţă 
şi ajută aşteptarea împlinirii 
ei. Viaţa e mai uşoară trăită cu 
speranţă.

Legământul e o relaţie, un 
contract, încheiat între două 
sau mai multe părţi. Poate fi 
legat prin jurământ. Abimelec 
a încheiat un legământ cu Isaac 
prin jurământ. I-a zis lui Isaac: 
„…Să fie un jurământ între noi, 
…şi să facem un legământ cu 
tine!” Geneza 26:28.

Multe legăminte au fost în-
cheiate prin jurământ.

Legământul poate fi încheiat 
prin semn de jertfă. Dumnezeu 
a încheiat legământ cu Avram 
prin jertfă. I-a dat promisiu-
nea ţării Canaan, iar „Avram 
a răspuns: Doamne Dumne-
zeule, prin ce voi cunoaşte că 
o voi stăpâni?” Geneza 15:8. 
Avram, la porunca Domnului, 
a pregătit o jertfă şi „după ce 
a asfinţit soarele, …a ieşit un 
fum ca dintr-un cuptor şi nişte 
flăcări au trecut printre dobi-
toacele despicate. În ziua aceea, 
Domnul a făcut un legământ 
cu Avram şi i-a zis: Seminţei 
tale dau ţara aceasta, de la râul 
Egiptului până la râul cel mare, 
râul Eufrat.” Geneza 15:17–18.

Dumnezeu a dat şi alte sem-
ne pentru confirmarea legă-
mântului.

După potop l-a binecuvântat 
pe Noe, i-a dat promisiuni, a 
făcut cu el un legământ şi i-a 
dat ca semn al legământului, 
curcubeul. „Şi Dumnezeu a zis: 

Iată semnul legământului pe 
care-l fac între Mine şi voi şi în-
tre toate vieţuitoarele care sunt 
cu voi, pentru toate neamurile 
de oameni în veci: curcubeul 
Meu pe care l-am aşezat în nori, 
el va sluji ca semn al legămân-
tului dintre Mine şi pământ.” 
Geneza 9:12–13.

Ca semne ale legământului 
au fost ridicate pietre de amin-
tire.  La intrarea în Canaan, Io-
sua a pus poporul la alegere ca 
să decidă cui vrea să-i slujească. 
„Şi poporul i-a zis lui Iosua: Noi 
vom sluji Domnului, Dumne-
zeului nostru, şi vom asculta 
glasul Lui. Iosua a făcut în ziua 
aceea un legământ cu poporul... 
a scris aceste lucruri în Cartea 
Legii lui Dumnezeu. A luat o 
piatră mare şi a ridicat-o... în 
locul închinat Domnului. Şi Io-
sua a zis întregului popor: Iată, 
piatra aceasta va fi martoră 
împotriva noastră, căci a auzit 
toate cuvintele pe care ni le-a 
spus Domnul, ea va fi martoră 
împotriva voastră, ca să nu fiţi 
necredincioşi Dumnezeului 
vostru.” Iusua 24:24–27.

Pentru Israel semnul legă-
mântului a fost tăierea împre-
jur. Domnul a dat porunca: 
„Acesta este legământul Meu 
pe care să-l păziţi între Mine 
şi voi şi sămânţa ta după tine: 
tot ce este de parte bărbătească 
între voi să fie tăiat împrejur.” 
Geneza 17:10. Circumcizia e 
semnul legământului, pentru 
poporul evreu, de mii de ani.

Ca semn al legământului 
a slujit chivotul Domnului. 
Acesta era o cutie făcută din 
lemn de salcâm şi în ea erau 
aşezate tăblile Legii, dată de 
Dumnezeu, la ieşirea din Egipt, 
pe muntele Sinai.

Legământul lui Dumnezeu, 
încheiat cu omul, se bazează 
pe alegerea şi îndurarea Dom-
nului.

Moise i-a zis poporului: „Nu 
doar pentru că întreceţi la nu-
măr pe toate celelalte popoare 
S-a alipit Domnul de voi şi v-a 
ales, căci voi sunteţi cel mai mic 
dintre toate popoarele, ci pen-
tru că Domnul vă iubeşte, pen-
tru că a vrut să ţină jurământul 
pe care l-a făcut părinţilor 
voştri, pentru aceea v-a scos 
Domnul cu mâna Lui puternică 
şi v-a izbăvit din casa robiei, 
din mâna lui Faraon, împăratul 

Egiptului.” Deuteronom 7:7–8.
Tot astfel şi legământul cel 

nou are la baza lui îndurarea lui 
Dumnezeu. „…Eu voi încheia 
cu voi un legământ veşnic, ca 
să întăresc îndurările Mele faţă 
de David.” Isaia 55:3.

Dumnezeu a dat poporului 
legământul Legii. Condiţia le-
gământului a fost ascultarea şi 
împlinirea poruncilor. „Acum, 
dacă veţi asculta glasul Meu 
şi dacă veţi păzi legământul 
Meu, veţi fi ai Mei dintre toate 
popoarele, căci tot pământul 
este al Meu.” Exodul 19:5.

Semnul legământului în-
cheiat pe muntele Sinai, a fost 
sângele. Moise, „A luat cartea 
legământului şi a citit-o în 
faţa poporului. Ei au zis: Vom 
face şi vom asculta tot ce a zis 
Domnul. Moise a luat sângele 
şi a stropit poporul, zicând: Iată 
sângele legământului pe care 
l-a făcut Domnul cu voi pe te-
meiul tuturor acestor cuvinte.” 
Exodul 24:7–8.

Sângele a fost semn al le-
gământului, semn de ispăşire 
de-a lungul istoriei lui Israel. 
Prin jertfe de sânge s-a obţinut 
iertarea şi ispăşirea păcatelor. 
„Şi, după Lege, aproape totul 
este curăţit cu sânge, şi fără 
vărsare de sânge nu este ierta-
re.” Evrei 9:22.

Legea Domnului s-a dovedit 

grea de împlinit. Poporul a 
fost incapabil să corespundă 
cerinţelor legii. Dumnezeu a 
promis şi a dat omenirii un 
nou legământ. Acesta nu-i scris 
pe table de piatră, nu conţine 
porunci noi, ci îi oferă omului 
dragostea Lui iertătoare, harul 
Său mântuitor. Dumnezeu atât 
de mult a iubit lumea, că L-a 
dat pe unicul Său Fiu, pentru 
salvarea omenirii.

Dumnezeu, în legământul 
nou, n-a dat porunci exterioa-
re, care forţează omul contra 
voinţei lui, ci vrea să pună legea 
Lui în interiorul fiinţei umane, 
ca omul să-I servească din 
dragoste şi mulţumire pentru 
bunătatea Lui. „Noi Îl iubim 
pentru că El ne-a iubit întâi.” I 
Ioan 4:19.

Iată deci legământul nou, 
legea Domnului, e în inima 
omului. Respectarea legii lui 
Dumnezeu nu e o obligaţie 
forţată ci o dorinţă interioră de 
a-L cinsti şi a-L onora cu toată 
fiinţa. Domnul vrea ca noi să 
fim poporul Său, iar El să fie 
Dumnezeul nostru. El a dorit, 
totdeauna, să fie ocrotitorul, 
păzitorul şi conducătorul popo-
rului Său. Chiar pentru aceasta 
a încheat legământ cu omul.

Legământul vechi a fost în-
cheiat între două părţi, între 
Dumnezeu şi om, pe baza unui 

contract care avea condiţie. 
Aceasta a fost ascultarea şi îm-
plinirea Legii. Omul, însă n-a 
îndeplinit condiţia ascultării 
şi din această cauză, legămân-
tul vechi, nu s-a realizat, pe 
deplin. Chiar pentru aceasta, 
Dumnezeu a dat omului un nou 
legământ, cel al dragostei iertă-
toare. Acesta este legământul 
de pace pe care l-a încheiat cu 
omul prin jertfa lui Cristos, de 
la Calvar, căci „…Dumnezeu 
era în Cristos împăcând lumea 
cu Sine…” II Corinteni 5:19.

Baza acestui legământ e iu-
birea lui Dumnezeu, iar aceasta 
nu se schimbă. Astfel legămân-
tul nou este veşnic. „Pot să se 
mute munţii, pot să se clatine 
dealurile, dar dragostea Mea 
nu se va muta de la tine şi le-
gământul Meu de pace nu se 
va clătina, zice Domnul, care 
are milă de tine.” Isaia 54:10. 
Legământul nou nu depinde 
de om ci are o temelie veşnică, 
aceasta fiind credincioşia lui 
Dumnezeu.

După cum semnul vechiului 
legământ a fost sângele, aşa şi 
noul legământ e încheiat prin 
sânge. Domnul Isus, în noaptea 
în care a fost vândut, la cina de 
taină, a luat un pahar şi a zis:

„…Beţi toţi din el, căci acesta 
este sângele Meu, sângele le-
gământului celui nou, care se 
varsă pentru mulţi, spre ierta-
rea păcatelor.” Matei 26:27–28.

Cristos S-a jertfit pentru pă-
catele omenirii. „El este jertfa 
de ispăşire pentru păcatele 
noastre, şi nu numai pentru ale 
noastre, ci pentru ale întregii 
lumi.” I Ioan 2:2.

Vechiul legământ a fost dat 
poporului Israel. Legământul 
nou e dat întregii omeniri. În 
harul Său mântuitor, Dumne-
zeu cuprinde toate neamurile 
pământului.

Dr. Ştefan Cioca
prezbiter
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Întâlnire de suflet 
la Şcoala Generală 
din Apateu

Din 1962, ’63, 
’64… în 2018: 
întâlnirea 
promoțiilor 
la Liceului 
„N. Bălcescu”

La sfârşitul fiecărui an şcolar, 
asistăm cu vădită emoţie la fes-
tivitatea de absolvire a multor 
generaţii de elevi. După ce au 
parcurs traseul anilor din şcoala 
generală sau de liceu, după caz, 
unii urmează studii superioare 
iar alţii se angajează, muncind 
pentru pâinea cea de toate zilele.

Clipele, anii trec, dar amin-
tirea perioadei de şcoală nu se 
uită şi după o anumită perioadă 
de timp sunt mulţi care doresc 
să se revadă, să-şi întâlnească 
profesorii şi să se lase purtaţi 
pe aripa amintirilor. În cursul 
anilor de şcoală între elevi se 
creează o legătură care nu va 

dispărea niciodată pentru că 
întâmplările plăcute sau mai 
puţin plăcute din şcoală rămân 
o componentă sufletească a fie-
căruia, parte a emoţiilor pozitive 
pe care le vom păstra toată viaţa.

În ziua de 26 august, la Şcoala 
Generală din Apateu, la invi-
taţia doamnei Tokay Mónika, 
din Veszprém, s-a organizat 
întâlnirea foştilor elevi care 
au absolvit şcoala în urmă cu 
31 de ani, adică în anul 1987. 
Misiune deloc uşoară, având în 
vedere că, după atâta timp, foştii 
colegi s-au stabilit în diverse 
locuri, legătura restabilindu-se 
cu greutate.

Cu toate acestea, la 
apelul doamnei Tokay, 
din 15 colegi absolvenţi, 
au răspuns prezent un 
număr de 10 persoane. 
S-au întâlnit la Şcoala 
Generală din Apateu, 
unde au fost primiţi de 
doamna director Elisa-
beta Vad, care a menţio-
nat importanţa acestor 
întâlniri de suf let care 
întăresc prietenia dintre 
foştii colegi. Şi apoi, de 
câte emoţii au parte cei 
care se revăd! Au tre-
cut 31 de ani în care se 
schimbă multe, dar acel 
fior al revederii rămâne 
în inima fiecăruia. 

Şcolarii de altădată au luat loc 
cuminţi în bănci, ca odinioară, 
depănând amintiri şi povestind 
despre întâmplările fericite din 
viaţa lor, despre bucurii şi neca-
zuri, revăzând cu ochii minţii 
anii de demult ai copilăriei. În 
gândurile lor au fost pomeniți 
şi cei doi colegi decedați, dar nu 

au uitat să viziteze mormântul 
profesorului Berényi János, dar 
şi al celorlalți profesori plecaţi 
în eternitate, depunând coroane 
de flori.

Au fost vizitate cele două 
biserici, ortodoxă şi reformată, 
dar şi parcul dendrologic din 
preajma bisericii ortodoxe, unde 

într-un cadru natural au fost 
servite mâncăruri tradiţionale. 
Cu această ocazie au depănat 
amintiri şi s-au întreținut cor-
dial.

A fost o zi specială pentru 
toţi şi cu siguranţă asemenea 
momente vor mai fi repetate în 
beneficiul tuturor.      J. Vmirjáncki

Revedere emoţionantă, marţi, 
28 august, la Liceul „Nicolae 
Bălcescu” din Giula. Promoțiile 
anilor 1962, 1963, 1964 s-au 
reîntâlnit după 56, respectiv 54 
de ani. Trecut, prezent şi viitor…
un arc peste timp. Sunt ani care 
s-au scurs, ani în care, cu toţii şi-
au construit o carieră, şi-au for-
mat o familie, au crescut copii. 
În acest interval de timp n-au 
avut posibilitatea să se revadă, 
viaţa ducându-i pe diferite căi, 
însă iată, acum după ani şi ani, 
s-au reîntors în clasele şi băncile 
din liceul adolescenței. 

Cei prezenți au fost întâm-
pinați de doamna dr. Maria 
Gurzău Czeglédi, directorul 
Liceului, Şcolii Generale şi Că-
minului de Elevi „N. Bălcescu”, 
care a prezentat situaţia actu-
ală a unității de învăţământ 

bilingve, etapele de dezvoltare, 
făcând referire şi la profesia de 
dascăl. Bucuria de a auzi în ce 
condiţii îşi pot desfășura pro-
fesorii, respectiv elevii orele, se 
putea citi pe fețele foștilor elevi, 
care ascultau cu mult interes 
informațiile primite. Mimica, 
lacrimile din colțul ochiului, 
suspinele, au fost cele mai clare 
dovezi ale unor sentimente de 
nostalgie.

A fost o întâlnire emoțio-
nantă pentru toţi cei prezenți. 
Domnul Nemes László, absol-
ventul promoţiei 1962, a făcut 
prezența, strigând catalogul, 
după care i-a rugat pe fiecare 
să povestească momente din 
propria-i viaţă, nu înainte de a 
reda versurile „unui fost elev” 
din poezia „Tu, clădire veche”, 
poezie închinată vechii clădiri a 

şcolii. Poezia este scrisă în limba 
maghiară dar a fost tradusă de 
către doamna dr. Maria Berényi. 

Cele trei promoții au ţinut 
să depună coroane de flori la 
bustul lui Nicolae Bălcescu, 
amplasat în faţa şcolii. 

„În total am reuşit să ne adu-
năm în număr de 35 de per-
soane, cu soţi şi soţii. Promoţia 
anului 1964, căreia îi aparțin, 
este prezentă azi în număr de 
13 persoane din cei 26 de ab-
solvenţi. Din aceştia mai sunt 
în viaţă 19 persoane. Promoția 
1963, în număr de 18 persoane, 
azi, după 55 de ani, au reuşit să 
vină doar 6 persoane; din pro-
moţia 1962, în un număr de 25 
absolvenţi dintre care 11 au tre-
cut la cele veşnice, au reuşit să 
fie prezenți la această întâlnire 
10 persoane. Mă bucură faptul 
că am reuşit să organizez împre-
ună cu soţul meu, Nemes László, 
această întâlnire însă, totodată, 
durerea pierderii foştilor colegi, 
a foştilor profesori, o port mereu 
în suflet. Îmi amintesc şi în ziua 
de azi de fosta mea dirigintă, 
doamna Ecaterina Tirityán care 
locuieşte la Budapesta şi are 
frumoasa vârstă de 87 de ani. La 
întâlnirea de 50 de ani a fost pre-
zentă în mijlocul nostru” – ne-a 
relatat doamna Cornelia Nemes, 
inginer în industria alimentară, 
fostă elevă a liceului românesc.

Doamna Cornelia Nemes este 

originară din Bătania şi vorbeşte 
chiar şi după 54 de ani impeca-
bil limba română, pe care, după 
spusele dumneaei, a adus-o 
din casa părintească, dar din 
păcate, după absolvirea liceului 
nu a mai avut posibilitatea să o 
folosească. 

Absolvenţii promoţiei 1963 
l-au avut diriginte pe Iosif Ba-
logh, profesor de istorie-geo-
grafie. Absolvenții promoției 
1962 au avut pe parcursul celor 
patru ani de liceu trei diriginţi: 
în primul an pre doamna pro-
fesoară Ecaterina Santău, fosta 
directoare a şcolii; în anii II–III 
de liceu au avut ca diriginte pe 
domnul profesor Rotar Sfetizár, 
iar în anul IV pe domnul pro-
fesor de educaţie fizică, Mihai 
Fábián. 

 Tinerii de atunci, acum pă-
rinţi, ba chiar bunici, au devenit 
între timp profesori, ingineri, 
oameni de afaceri. Au răspuns 
cu bucurie la inițiativa orga-
nizatorilor, Cornelia şi Vasile 
(László) Nemes, de a se reîntâlni 
la Giula. Din păcate nu toţi au 
putut fi prezenţi din diferite 
motive familiare, de sănătate, 
alţii nemaifiind printre noi.

Întâlnirea celor trei generații 
a fost un exemplu despre cum 
prietenia care s-a legat în anii 
de liceu rămâne veșnică. At-
mosfera caldă, prietenească i-a 
făcut pe toţi să se simtă din nou 
tineri şi să revadă cu ochii minții 
acei frumoși ani de liceu în care 
fiecare îşi clădea viitorul şi în 
care sentimentele frumoase le-
au înnobilat sufletele.         Corina
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(urmare din pag. 3)
Evenimentul a fost binecuvân-

tat de preotul Florin Olteanu, de 
la parohia Chitighaz. Conform 
tradiției preparatele culinare au 
fost jurizate de o echipă de ex-
perţi în domeniu: Csáki Béláné 
Marika, László Lászlóné Mari-
ka, Jalecz Lajos și Gaál Tibor. 

De atmosfera de petrecere şi 
voie bună s-a ocupat formaţia 
domnului Ioan László din Văr-
şand, România. 

Evenimentul s-a încheiat cu 
premierea preparatelor, nu îna-
inte de a oferi fiecărei echipe 
participante o diplomă şi un 
mic cadou, simbol al bucătăriei. 
În încheiere domnul Tiberiu 
Juhász a mulţumit celor 36 de 
echipe participante pentru că 
au răspuns invitaţiei. Conform 
punctajului membrilor juriului 
rezultatele concursului gastro-
nomic sunt următoarele:

Locul I – Asociaţia Naţionali-
tăţii Române din Macău

Locul II – Echipa gospodine-
lor din Nădlac, care a pregătit 
găluşte slovăceşti pe aburi

Locul III – Autoguvernarea 
de Naţionalitate Română din 
Şercad

Premiul special: Alianţa pen-
tru Românii din Ungaria.

Totodată din partea unei ama-
bile doamne, membru al juriului, 
au fost acordate alte patru premii 
speciale după cum urmează: Ofi-
ciului Autoguvernării pe Ţară al 
Românilor din Ungaria, Auto-
guvernării de Naţionalitate Ro-
mână din Giula, Autoguvernării 
de Naţionalitate Română din 
Leucuşhaz şi Echipei din Giula 
condusă de domnul Kuli István. 
Domnul Kuli István a ţinut să 
înmâneze un premiu domnului 
Robert Vetró, preşedintele Au-
toguvernării de Naţionalitate 
Română din Nădlac, care an de 
an este bucătarul echipei. 

Reprezentanţii celor două 
instituţii organizatoare au oferit 
participanţilor câte un exemplar 
din noul volum apărut, „Româ-
nii din Ungaria”, care cuprinde 
informaţii despre activităţile au-
toguvernărilor de naţionalitate, 
a şcolilor româneşti care se află 
sub administraţia Autoguver-
nării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria, a asociaţiilor, situaţia 
religioasă actuală a comunităţii 
nostre de pe aceste meleaguri 
precum şi informaţii despre 
distincţiile conferite de către 
AŢRU.

Părintele Florin Olteanu , 
lectorul acestui volum, a avut 
bucuria de a prezenta în câteva 
cuvinte cuprinsul cărţii. 

Voia bună, preparatele tra-
diţionale româneşti, prietenia, 
ne-au unit pe toţi într-un cadru 
de adevărată petrecere.

Corina 



Cronica l Vineri, 7 septembrie 2018 OGLINDA ROMÂNEASCĂ

A repornit 
Festivalul „Cerbul 
de Aur”, unul 
dintre cele mai 
iubite în România!

„Ca participant la «Cerbul de Aur», în 1968, pot spune că diferenţele sunt mari (…), dar 
ceea ce am văzut la Braşov este de notorietate. Şi a fost o reuşită din toate punctele de 
vedere. Emoţional vorbind, am fost în calitate de om de cultură, de muzician şi am judecat 
cu multă rigurozitate, fără să fiu subiectiv, tot ceea ce s-a întâmplat pe scenă şi în culise. Şi 
pot spune că performanţa e maximă”, a spus Mădălin Voicu.

Secretarul de stat în Ministerul Culturii, Mădălin Voicu, membru al juriului, s-a declarat 
„foarte impresionat” de ceea ce au reuşit să realizeze autorităţile locale, dar şi organizatorii 
festivalului, respectiv Televiziunea Română. El a subliniat că evenimentul de la Braşov a 
marcat Anul Centenar, dar şi un act artistic bine făcut.

Primarul Braşovului, George Scripcaru, speră şi el ca „Cerbul de Aur” să aibă loc şi în anii 
viitori şi vrea ca organizarea să fie făcută din timp. „Sper ca acest eveniment să fie un nou 
început. Şi solicit Televiziunii publice şi Ministerului Culturii, care gestionează situaţia la 
nivelul Guvernului, să ia în calcul ca acest eveniment să fie stabilit din acest an pentru anul 
viitor, astfel încât să ne gândim la o proiecţie foarte clară a bugetului «Cerbul de Aur».”

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur” reprezintă un nou început 
pentru cei care au reluat această iniţiativă după nouă ani. Edilii Braşovului şi-au arătat 
deplina disponibilitate ca festivalul să continue în viitor şi şi-au exprimat tot sprijinul în 
acest sens.

Festivalul a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată 
în anul 2009. Desfăşurat în perioada 29 august – 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, 
în anul Centenarului României şi semicentenarului „Cerbului de Aur”, festivalul a avut în 
acest an un format special, cu o gală aniversară, două zile de concurs, o gală a festivalului, 
spectacolul „România Centenar” şi evenimente adiacente.

„Organizarea a decurs foarte bine. Am participat în toate aceste seri şi am văzut şi reacţia 
publicului. Şi consider că atât braşovenii, cât şi turiştii au fost încântaţi de acest eveniment, 
care s-a desfăşurat în condiţii foarte bune. Braşovul şi localităţile din jur au beneficiat de 
o expunere foarte bună. Artiştii s-au deplasat la multe monumente istorice”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, într-o conferinţă de presă.
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