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Lucrările Consiliului și Adunării Eparhiale ale
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

În 13 și 14 februarie 2015,
la Reședința Episcopală din
Giula, sub conducerea Preasfințitului Părinte Siluan, au
avut loc ședințele anuale de
lucru ale Consiliului și Adunării Eparhiale ale Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria.
Ambele ședințe au fost
precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și a îndătinatei
slujbe de „Te Deum”, în Catedrala Episcopală din Giula,
unde au fost aduse mulțumiri
Bunului Dumnezeu pentru tot
ajutorul Său și binefacerile
revărsate asupra clericilor și
credincioșilor Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
în anul trecut.
În cadrul ședințelor au
fost prezentate rapoartele de
activitate pentru anul 2014,
la cele trei sectoare de activitate ale Episcopiei: administrativ-bisericesc, cultural
și economic-financiar, fiind
înregistrate câteva realizări
deosebite, dintre care menționăm: ducerea la bun sfârșit
a unui proiect european transfrontalier, având ca parteneri
Episcopia Ortodoxă Română
din Ungaria, Arhiepiscopia
Aradului și Fundația Publică
pentru dezvoltarea localității
Otlaca Pustă, pe tema dezvoltării turismului religios în
zona județelor Arad și Békés,
care s-a concretizat prin resfințirea Catedralei Episcopale
din Giula și inaugurarea parcului amenajat în apropierea
Catedralei, printr-un altar de

vară în stil maramureșean și
două porți masive din lemn
(în 30 martie 2014); inaugurarea unui centru parohial,
comunitar și muzeal la Otlaca Pustă (în 25 martie 2014,

al comunității românești din
Ungaria, adus la îndeplinire
cu sprijinul financiar al Statului Maghiar; restaurarea
capelei românești din Crâstor
(Sarkadkeresztúr), cu sprijin

în Ungaria) și a unui centru
ecumenic, combinat cu spații
unice, în parcul de lângă Parohia Micălaca Veche II, din
Arad (25 aprilie 2014); inițierea a două alte proiecte europene transfrontaliere, aflate
în curs de desfășurare, la Parohia Apateu, aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria, în care sunt implicate trei biserici din Ungaria și
alte trei biserici din România,
între acestea numărându-se și
Catedrala cu lună, din Oradea și având ca partener și
Primăria Oradiei; realizarea
și inaugurarea la Giula a Expoziției muzeale permanente
a Episcopiei, intitulată „Vestigii Ortodoxe din colecția
Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria” și care reprezintă un vis de două decenii

din partea Departamentului
Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, dar și
a Primăriei locale din Crâstor
și a celei din Cefa, localitate
înfrățită din România.
Lucrările forurilor eparhiale din Ungaria au fost așezate sub oblăduirea Sfântului
Ioan Gură de Aur, Patriarhul
Constantinopolului, în anul
comemorativ dedicat lui, în
Patriarhia Română, urmând
ca activitățile Episcopiei din
anul 2015 să se desfășoare
sub egida anului omagial al
misiunii în parohie și mânăstire azi, potrivit tematicii stabilite prin hotărârea Sfântului
Sinod.
A fost adusă, de asemenea,
la cunoștința preoților și aleșilor credincioșilor din Consiliul și Adunarea Eparhială

recenta hotărâre a Sfântului
Sinod privind „Cooperarea
pastorală transfrontalieră a
Eparhiilor ortodoxe române
din ţară cu cele din apropierea
graniţelor României”, care
vine și în sprijinul credincioșilor ortodocși români din Ungaria, precum și necesitatea
ca toate Eparhiile Patriarhiei
Române să sprijine, la rândul
lor, activitatea mediatică remarcabilă a Posturilor Trinitas TV și Radio Trinitas, care
joacă un rol misionar-pastoral
foarte important, în contextul
societății contemporane.
Au fost stabilite locurile
de desfășurare și temele celor două conferințe preoțești,
de primăvară și toamnă, care
se circumscriu temelor anului comemorativ și omagial
2015, din Patriarhia Română,
iar la final au fost discutate
și alte subiecte importante
legate de activitatea misionar-pastorală care va avea loc
în Episcopie, în acest an.
Ca de fiecare dată, a fost
subliniată și acum prezența
și activitatea statornică a Bisericii Ortodoxe Române în
cadrul comunității românești
din Ungaria, pe care o ajută
în menținerea și afirmarea
propriei sale identități, naționale, spirituale și culturale,
dar și în păstrarea unui echilibru, în interiorul ei, atât de
necesar astăzi.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Acțiune comemorativă dedicată Învățătorului Gheorghe Dulău,
la Micherechi

Sub genericul „O viață
de om dedicată satului natal” și „10 ani fără Gheorghe Dulău”, în localitatea
Micherechi, din Ungaria,
au avut loc o serie de manifestări dedicate Învățătorului Gheorghe Dulău (19262005), de la trecerea căruia
la cele veșnice s-au împlinit
acum 10 ani.
Evenimentul
comemorativ a fost organizat de
către Primăria din Micherechi împreună cu Uniunea
Culturală a Românilor din
Ungaria (UCRU) și s-a
bucurat de prezența multor
oficialități, dintre care îi
menționăm pe Preasfințitul
Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria, care a fost însoțit de Părintele Visarion
Tuderici, Secretar Eparhial și Părintele Ioan Bun,
Parohul
Micherechiului,
Excelența Sa, Domnul Alexandru Victor Micula, Ambasadorul României la Budapesta, împreună cu soția
sa, Domnul Florin Trandafir
Vasiloni, Consulul General
al României la Giula, Domnul Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria,
Doamna Eva Iova Șimon,
Directorul Săptămânalului
„Foaia Românească”, Domnul Adrian Șimon, Directorul Executiv al Direcției
pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național
Arad, Domnul Gheorghe
Petrușan, Președintele Autoguvernării Românești Locale din Seghedin (Szeged),
Doamna Director Iulia
Kaupert și Domnul Redactor Tiberiu Boca, de la emisiunea TV „Ecranul nostru”

și emisiunea de radio în
limba română a Studioului
Teritorial M1 din Seghedin,
Doamna Margareta Tát,
Primarul Micherechiului și
Domnul Viceprimar Berthold Netea, Doamna Ana
Sárközy, Directoarea Școlii

și o slujbă de pomenire,
săvârșită de Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan și
ceilalți clerici prezenți, o
poezie cu caracter monografic, intitulată „Satul
meu” și recitată de elevul
Petru Iova, evocări ale per-

Generale cu clasele I-VIII
din Micherechi, Doamna
Angelica Puskár, Directoarea Grădiniței, ș.a.
Programul manifestărilor
a fost prezentat de Doamna
Directoare Ana Sárközy
și a cuprins un cuvânt de
salut către numeroșii invitați prezenți la eveniment,
rostit de către Domnul
Viceprimar Berthold Netea,
dezvelirea plăcii, de către
Doamna Primar Margareta
Tát și Doamna Anamaria
Dulău Kozma, fiica cea
mare a Învățătorului Gheorghe Dulău, sfințirea plăcii

sonalității
Învățătorului
Gheorghe Dulău, făcute
de către fiica sa, Anamaria
Dulău Kozma, Doamna
Eva Iova Șimon, Directorul Săptămânalului „Foaia
Românească”,
Domnul
Gheorghe Petrușan, fost
Profesor la Catedra de limba română, a Facultății de
Pedagogie „Juhász Gyula”, din cadrul Universității
din Seghedin și Domnul
Tiberiu Boca, Redactor al
emisiunii „Ecranul nostru”,
precum și prezentarea unui
foarte interesant film documentar, cuprinzând un in-

terviu cu Domnul Gheorghe
Dulău și preocuparea sa de
a surprinde prin fotografii
numeroase evenimente din
viața satului, film realizat în
anul 2001 de către jurnaliști
din cadrul emisiunii de limba română a Studioului din
Seghedin.
Născut în anul 1926
la Micherechi, Gheorghe
Dulău și-a dedicat întreaga
sa viață atât profesiei de
dascăl de vocație, în lumea
satului românesc, foarte iubit de elevii dar și de
consătenii săi, cât și altor
îndeletniciri, precum înființarea unui Ansamblu Cultural, care a cuprins prima
formație de dansuri populare românești din Ungaria,
ce și-a însușit și a prezentat
cu mult talent și însuflețire
frumoasele obiceiuri populare românești, precum
„Nunta din Micherechi” și
„Turca”, jucate pe scene renumite din Budapesta, dar
și din alte locuri, care au
adus satului o recunoaștere
și o valoare națională și
chiar internațională și pe
care, altfel, nu le-ar fi avut.
Tot Gheorghe Dulău și-a
achiziționat un aparat fotografic personal, imortalizând, prin mii de fotografii,
obiceiuri, evenimente importante și persoane, care
constituie un material documentar deosebit din viața
satului de altădată și care au
fost predate, în întregime,
de către fiica sa Anamaria
Dulău Cozma, dimpreună
cu numeroasele sale notițe
și manuscrise, către Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria.
Deși a fost mai mic la
(Continuare în pag. a 3-a)
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la Micherechi
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stat, provenind dintr-o familie destul de săracă și având
posibilități limitate, totuși
Gheorghe Dulău s-a dovedit a fi un om cu suflet mare
pentru satul și consătenii
săi, pe care i-a ridicat prin
cultura populară a neamului
său românesc și le-a dat o
lecție de viață, de prietenie
și de valoare, învățându-i
pe românii din Ungaria și
în special pe locuitorii din
satul său că doar atunci
vor fi valoroși și apreciați
de ceilalți când vor ști să
își păstreze limba și identitatea românească, cântecele

și dansurile moștenite din
moși-strămoși, a subliniat
Doamna Eva Iova Șimon în
cuvântul său adresat participanților.
Gheorghe Dulău a rămas
activ în viața satului și a
Ansamblului folcloric și
după anii 1980, când s-a
retras de la conducerea lui,
și a fost foarte apreciat de
toată lumea. În semn de
apreciere și de recunoștință
pentru meritele sale, în timpul vieții, în anul 2000, a
fost realizat un album cu
fotografiile sale, intitulat
„Satul meu”, iar în anul
2001 un film documentar,
iar după trecerea sa la cele

veșnice, care a avut loc în
data de 8 februarie 2005,
în luna iunie a aceluiași
an, la inițiativa Consiliului
Local, Casa de Cultură din
Micherechi a primit numele
său; la această comemorare de 10 ani, tot în incinta Casei de Cultură a fost
dezvelită și sfințită o placă
comemorativă, iar anul
2015 a fost declarat de Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria drept „An
Comemorativ
Gheorghe
Dulău”, în cadrul căruia la
Micherechi sau la Giula,
vor mai fi organizate și
alte evenimente (expoziții,
dansuri populare, editarea

unei cărți, etc.).
Manifestarea de la Micherechi, prilejuită de dezvelirea plăcii comemorative, se înscrie în inițiativa
de a păstra viu în memorie,
cu recunoștință, meritul
unor oameni importanți din
viața comunității românești
din Ungaria, care au făcut
multe pentru semenii lor,
dar exprimă și dorința acestei comunități de a supraviețui prin credință și cultura și prin valorile pe care le
are și vrea să le promoveze.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Slujire arhierească și binecuvântare de lucrări la Cenadul Unguresc,
în Duminica izgonirii lui Adam din Rai

În Duminica izgonirii lui Adam
din Rai (22 februarie 2015), Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie
Arhierească în biserica românească din Cenadul Unguresc (Magyarcsanád), împreună cu Părintele
Paroh Aurel Becan, Protopop de
Seghedin (Szeged) și cei doi Diaconi de la Catedrala Episcopală din
Giula.
Tot cu acest prilej, Ierarhul a
săvârșit și slujba de binecuvântare a
bisericii, prin stropire cu apă sfințită,
în urma unor lucrări de restaurare
săvârșite în anul trecut, care au presupus schimbarea integrală a ferestrelor locașului de cult, printr-un
sprijin financiar (de 2 milioane de
Forinți, adică aproximativ 7.000
euro) oferit din partea Ministerului
Resurselor Umane de la Budapesta,
printr-un proiect EPER.
Grija pentru menținerea în bune
condiții și restaurarea locașurilor
de cult românești din Ungaria, care
în majoritatea cazurilor au și o ve-

chime de două sau trei sute de ani,
reprezintă o preocupare cosntantă
a Ierarhului și Preoților Parohi, fiind efectuate astfel de lucrări atunci

când a fost nevoie și mai ales atunci când s-a putut obține sprijinul
financiar necesar. Biserica actuală
din zid, de la Cenadul Unguresc, cu
hramul „Înălțarea Domnului” a fost

construită în anul 1808, dar în documentele vremii a fost consemnată și
o biserică mai veche, din anul 1774,
care aparținea în comun comunității
ortodoxe române și sârbe din această
localitate. În ultimii ani, la locașul
de cult din Cenadul Unguresc, prin
grija Preotului Paroh Aurel Becan,
au mai fost efectuate și alte lucrări
de restaurare, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, de la București (ca de
pildă, schimbarea acoperișului și
a structurii sale de rezistență, cu 5
milioane de Forinți, în anul 2010 și
alte lucrări de subzidire și întărire a
întregului imobil, prin corzi metalice, cu alte 5 milioane de Forinți, în
anul 2011).
La evenimentul din Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai, au onorat cu prezența lor Domnul Farkas
János, Primarul comunei Cenadul
Unguresc, dar și cei doi Consuli
Generali, Florin Trandafir Vasiloni
de la Giula și Ioan Fodoreanu, de la
Seghedin, precum și Doamna Con(Continuare în pag. a 4-a)
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sul Andreea Monica Radu, tot de la
Seghedin.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan și-a exprimat satisfacția pentru lucrările de
restaurare și înfrumusețare a locașului de cult de la Cenadul Unguresc,
care reprezintă un act de cinstire

față de memoria înaintașilor, dar
oferă în același timp și condiții mai
bune de desfășurare a sfintelor slujbe. În același timp, i-a îndemnat pe
credincioși să rămână mereu atașați
de Sfânta Biserică Străbună Dreptmăritoare Română, care constituie
moștenirea cea mai de preț pentru
sufletele tuturor românilor, cu atât
mai mult astăzi, în condițiile de ne-

siguranță și adversitate sporită ale
lumii în care trăim.
La final, toți participanții au fost
invitați la o agapă comună, oferită
din partea Parohiei din Cenadul Unguresc.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
pentru Academicianul Marius Porumb la Oradea

În Aula Magna a Universității din Oradea joi, 26 februarie 2015, a avut loc festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa pentru Domnul Profesor
Univ. Dr. Marius Porumb, membru al Academiei Române, distins cercetător, critic și istoric de artă și Director
al Institutului de Arheologie și Istoria Artei al Academiei
Române din Cluj Napoca.
La acest eveniment important din lumea academică,
care a reprezentat o nouă recunoaștere pentru meritul,
valoarea și munca asiduă depusă de Domnul Academician Marius Porumb în domeniul artei românești, în
special transilvane, atât a celei bisericești, cât și laice,
au participat numeroase cadre didactice din conducerea
Universității Orădene, specialiști în istorie și teologie,
precum și Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, Preasfințitul Părinte
Siluan Mănuilă, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria și Preasfințitul Părinte Virgil Bercea, Episcopul Greco-Catolic al Oradiei, care au răspuns invitațiilor adresate.
Absolvent al Facultăţii de Filosofie şi Istorie a Universităţii din Oradea, împreună-lucrător de-a lungul vremii cu distinși intelectuali ai învățământului universitar
orădean, fondator și redactor responsabil al revistei de
artă medievală „Ars Transsilvaniae” și scriitor a peste
25 de cărți și 130 de studii și articole, Domnul Marius
Porumb s-a reîntors în mediul universitar orădean pentru
a primi acest înalt titlu de Doctor Honoris Causa.
Din prezidiul manifestării au făcut parte Domnul
Prof. Univ. Dr. Sorin Curilă, Președintele Senatului
Universității din Oradea, Domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Bungău, Rectorul Universității Oradea și Dom-
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nul Prof. Univ. Dr. Aurel Chiriac, Directorul Muzeului
Țării Crișurilor, care a și dat citire actului de „Laudatio”
în onoarea Domnului Acad. Prof. Univ Dr. Marius Porumb, omagiat cu acest prilej.
Cuvântul de răspuns, sau „Lectio Magistralis”, al
Domnului Academician Marius Porumb, după citirea
Diplomei și acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
al Universității din Oradea, s-a intitulat „Icoana românească din Transilvania. Imagine sacră și document de
istorie națională” și el a evidențiat câteva dintre direcțiile principale ale cercetărilor sale în domeniul artei bisericești din Transilvania și concluziile la care a ajuns,
care relevă valoarea persoanei sale, dar și rolul important al Bisericii pentru românii care au trăit în acest colț
de țară. O bună parte din operele Academicianului Marius Porumb au fost traduse în mai multe limbi străine,
între care s-au numărat engleza, germana, dar și limba
maghiară, fapt care atestă recunoașterea valorii sale și
dincolo de granițele României, alături de conferințele și
simpozioanele pe care le-a susținut în diferite țări occidentale. În acest context s-a înscris și prezența Ierarhilor
din Oradea, Ortodox și Greco-Catolic, dar și a Episcopului Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
Evenimentul din Aula Universității din Oradea a constituit în acest fel o recunoaștere a meritelor unuia dintre
vrednicii săi fii, care și-a început activitatea pe băncile uneia dintre facultățile sale, dar și un îndemn pentru
promovarea valorilor proprii, într-un context universitar
românesc care are nevoie astăzi, mai mult decât oricând,
de astfel de realizări.
Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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