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Praznicul Adormirii 
Maicii Domnului (15 au-
gust 2015) a fost întâmpi-
nat cu multă bucurie și de 
românii din Ungaria, prin 
slujbe și rugăciuni, dar și 
prin alte evenimente cultu-
rale.

Astfel, în Ajunul Praz-
nicului (14 august 2015), 
Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria, 
împreună cu alți clerici, a 
săvârșit slujba Privegherii 
cu Litie și Prohodul Maicii 
Domnului în Catedrala Epi-
scopală din Giula, la slujire 
fiind prezenți credincioși ai 
Catedralei, viețuitori de la 
Centrul Eparhial, cântăreți 
de strană de la biserica Mi-
călaca Veche II, din Arad, 
dar și alți turiști și vizita-
tori din România. La final, 
în semn de binecuvântare, 
credincioșii au fost unși de 
Ierarh cu untdelemn sfințit 
și au primit Litie.

La Sărbătoarea Adormi-
rii Maicii Domnului, sau 
„Sfântă Măria Mare”, cum 
este cunoscută ea în popor, 
Ierarhul a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească în 
biserica din Micherechi, 
împreună cu Preotul Pa-
roh Ioan Bun și cu cei doi 
Diaconi de la Catedrala 
Episcopală din Giula, iar 
răspunsurile la strană au 
fost date de o familie de 
tineri profesori din localita-

tea Socodor, din România, 
pe nume Florin și Monica 
Pavel, care predau ore de 
limba română și de religie 
la Colegiul Național Pre-

parandia „Dimitrie Țichin-
deal din Arad și la Școala 
Gimnazială Pădureni, din 
Chișineu Criș, iar acum au 
împodobit prin cântare sluj-
ba Sfintei Liturghii.

La slujire, dar și la eveni-
mentul cultural care a avut 
loc ulterior, au participat 
și Domnul Consul Gene-
ral Florin Trandafir Vasi-
loni, de la Giula și Doamna 
Veronica Ionescu, Secretar 
II al Ambasadei Români-
ei de la Budapesta. Ca un 
element aparte și un dar 
de suflet oferit credincioși-
lor români din Micherechi 
a fost expoziția de icoane 
bizantine pictate pe lemn, 
care provin din colecția per-
sonală a Domnului Gabriel 
Gurzău, tânăr întreprinzător 

particular din Giula, origi-
nar din Micherechi și sunt 
expuse în interiorul bise-
ricii din Micherechi pen-
tru mai multe săptămâni. 

Aceste icoane reprezintă în 
modul cel mai fericit arta și 
teologia Bisericii Ortodoxe 
și împodobesc la propriu 
locașurile de cult sau case-
le celor care le iubesc și le 
prețuiesc.

În aceeași zi, pe o scenă 
special amenajată în centrul 
comunei și în organizarea 
Primăriei din Micherechi, 
a avut loc și Festivalul Cas-
traveților, care a ajuns la 
cea de a 13-a ediție, iar în 
anul acesta a fost așezat sub 
patronajul Prefecturii din 
Békéscsaba (Bichișceaba) 
și a Domnului Prefect Gaj-
da Róbert.

Legumicultura și în spe-
cial producția castraveților 
în sere reprezintă o înde-
letnicire de bază a harni-

cilor oameni din Miche-
rechi, care muncesc foarte 
mult de-a lungul anului și 
prin ceea ce fac, prin felul 
de a se organiza și perso-
nalitățile care s-au ridicat 
din mijlocul lor, sunt foar-
te cunoscuți atât în cadrul 
comunității românești din 
Ungaria, cât și dincolo de 
granițele țării și în special 
în România.

Alături de Ierarh, de re-
prezentanții Bisericii Orto-
doxe și ai Corpului Diplo-
matic Român din Ungaria, 
menționați deja, la deschi-
derea oficială a Festivalului 
au mai participat: Doamna 
Margareta Tat, Primarul 
localității și gazda acestei 
manifestări, Domnul Vi-
ceprimar Berthold Netea, 
Domnul Petróczki Zoltán, 
Director General la Prefec-
tura din Békéscsaba (Bi-
chișceaba) și reprezentant 
al Domnului Prefect Gajda 
Róbert, Domnul Kovács 
József, Deputat Parlamen-
tar pentru circumscripția 
electorală nr. 3 din județul 
Békés, Domnul Görgényi 
Ernő, Primarul Giulei, 
Domnul Mokán István, 
Primarul orașului Sarkad 
(Șărcad), Domnul Profesor 
Gheorghe Petrușan, Preșe-
dintele Autoguvernării Ro-
mânești din județul Cson-
grad, ș.a.

În deschiderea Festiva-
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lul au luat cuvântul Doam-
na Primar Margareta Tat, 
Domnul Director Petróczki 
Zoltán, Domnul Deputat 
Kovács József, Preasfinți-
tul Părinte Episcop Siluan 
și Domnul Consul General 
Florin Trandafir Vasiloni, 
care și-au exprimat bucu-
ria de a putea lua parte la 
acest eveniment major din 
viața comunei Micherechi 
și i-au felicitat pe organiza-
tori. După programul foarte 
apreciat oferit de copiii de 
la Grădinița și Școala Ge-
nerală din Micherechi, de-a 
lungul întregii zile au fost 
prezentate diferite dansuri 
și cântece, de către artiști 

locali, dar și din România 
și Ungaria, ca de pildă: tâ-
nărul și talentatul intepret 
de muzică populară din Mi-
cherechi, pe nume Grigore 
Poiendan și Domnișoara 
Takács Ildiko; Ansamblul 
de Păstrare și Promova-
re a Tradițiilor „Gheorghe 
Nistor” din Micherechi; 
Ansamblul „Doina Biho-
rului” din Ungaria, condus 
de Domnul Gheorghe Gros; 
Ansamblul Folcloric „Doi-
na Vețelului” din județul 
Hunedoara, ș.a.

În cadrul programului 
au fost premiați doi din-
tre cei mai tineri copii de 
la grădiniță, dar și cel mai 
vârstnic om din localitate, 

care are 94 de ani, precum 
și diferite personalități care 
au sprijinit în mod deosebit 
comuna Micherechi de-a 
lungul vremii. Prin hotă-
rârea Consiliului Local, au 
primit distincția „Pentru 
comuna Micherechi”: Dl. 
Profesor Gheorghe Petru-
șan din Seghedin, originar 
din Micherechi; Domnul 
Profesor Mihai Cozma, tot 
de la Seghedin și originar 
din această comună, care a 
fost premiat post-mortem, 
distncția fiind înmânată fa-
miliei sale; tânărul solist 
Grigore Poiendan, ș.a.

Din tradițiile care se lea-
gă de Sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului la Miche-

rechi se numără și Slujba 
Sfântului Maslu de obște, 
care de data aceasta va fi 
oficiat în biserica comunei 
în după amiaza zilei de du-
minică (16 august 2015).

Tot în aceeași perioadă 
(15-16 august 2015) are loc 
și un alt festival tradițional, 
denumit „al Pogăcițelor”, 
care se desfășoară la Chiti-
ghaz (Kétegyháza – o altă 
comună importantă în care 
trăiesc români) și care re-
flectă un aspect caracteristic 
și o preocupare aparte a lo-
cuitorilor ei.

Biroul de Presă al  
Episcopiei Ortodoxe  
Române din Ungaria
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Cu binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria și cu 
sprijinul Doamnei Muzeograf Emilia 
Martin, dar și al Domnului Consul 
General Florin Trandafir Vasiloni de 
la Giula, Părintele Alin Scridon, Preot 
slujitor la biserica din Muzeul Satului 
Bănățean și titular al Catedrei de Is-
toria Bisericii Ortodoxe Române, de 
la Facultatea de Litere, Istorie și Teo-
logie, din cadrul Universității de Vest 
din Timișoara, a început în data de 4 
august 2015 să facă o muncă de cerce-
tare de mai multe săptămâni la Arhiva 
Episcopiei din Giula.

Cercetările îl au în vedere pe Pă-
rintele David Voniga, care s-a născut 
în această localitate din Ungaria în 
anul 1867, s-a dovedit a fi un bun și 
râvnitor slujitor al Sfântului Altar, în 
biserica din Giroc, situată actualmen-
te în Arhiepiscopia Timișoarei, iar la 
vremea când a fost hirotonit preot (în 
anul 1900) făcând parte din Episco-
pia Aradului. Ca intelectual de marcă, 
scriitor și gazetar, care a scris 12 cărți, 
el a inițiat și coordonat mai multe re-
viste, cea mai importantă fiind „Re-

vista preoților”, între anii 1910-1919, 
a fost foarte îndrăgit de enoriașii săi, 
care își aminteau cu emoție de orele 

de religie pe care le ținea la școală, de 
slujbele făcute cu evlavie și de predi-
cile pe care le rostea cu mult talent și 
putere de convingere în zilele de săr-
bătoare. S-a îngrijit de asemenea, de 
înfrumusețarea bisericii și a picturii 
ei, a inițiat construirea unui locaș de 
cultură, numit Casa națională, a Mo-

numentului Eroilor din Primul Război 
Mondial, precum și Crucea ridicată 
în memoria Aviatorului Aurel Vlaicu. 
Acestea sunt doar câteva dintre reali-
zările care se leagă de numele Preotu-
lui David Voniga din Giroc, originar 
din Giula. Pentru meritele sale, în 
urmă cu 2 ani Liceul din Giroc a în-
ceput să îi poarte numele, iar din anul 
2010 există și o Asociație Culturală cu 
numele său în aceeași localitate.

Autor a două doctorate (unul la 
Facultatea de Istorie din Timișoara, 
sub îndrumarea Domnului Profesor 
Ioan Munteanu, cu tema „Cultură și 
spiritualitate în Timișoara în perioada 
anilor 1867-1918”, iar cel de-al doilea 
în domeniul Teologiei, la Facultatea 
de Teologie din cadrul Universității 
„Ovidius” din Constanța, sub îndru-
marea Înaltpreasfințitului Părinte Te-
odosie, Arhiepiscopul Tomisului, cu 
tema „Școala nou-testamentară din 
Banatul Istoric”), Părintele Alin Scri-
don beneficiază de o bursă de studii 
post-doctorale printr-un proiect euro-
pean POSDRU, inițiat de Universita-
tea de Vest din Timișoara, prin care se 
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Lucrări de cercetare la Arhiva Episcopiei din Giula

desfășoară și această deplasare și cer-
cetare în Arhiva Episcopiei de la Giu-
la. Cercetările vizează atât descoperi-
rea unor informații inedite, de arhivă, 
despre personalitatea Preotului David 
Voniga, care reprezintă o punte de le-
gătură între românii din Ungaria și cei 
din părțile Girocului și ale Timișoarei, 
cât și aprofundarea cunoștințelor des-
pre perioada dualismului austro-un-
gar avută în vedere în cadrul studiilor 
doctorale, precum și publicarea lucră-
rii de doctorat din domeniul teologiei.

Arhiva Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria a fost constituită în 
special prin munca a două Muzeografe 

din cadrul comunității românești din 
Giula și Bichișceaba (Békéscsaba), 
Doamnele Emilia Martin și Elena Cio-
bai Munteanu, care printr-o colabora-
re rodnică și îndelungată cu Preoții 
Vicariatului, ulterior ai Episcopiei, cu 
binecuvântarea celui dintâi Chiriarh al 
Episcopiei Ortodoxe Române din Un-
garia, a Preasfințitului Părinte Sofro-
nie, Drincec, actualmente Episcopul 
Oradiei, dar și a Preasfințitului Părinte 
Siluan, Chiriarhul actual, în perioada 
anilor din 1989 și până în prezent au 
adunat documente de arhivă și acte, 
dar și diferite obiecte liturgice de la 
Parohiile Românești din Ungaria, va-
lorificând astfel un adevărat tezaur al 

moștenirii bisericești ortodoxe româ-
nești din aceste părți.

Studii de cercetare, precum sunt și 
cele inițiate acum de Părintele Alin 
Scridon din Timișoara, sunt bineve-
nite și necesare, deși mai rar întâlni-
te, pentru că ele vor aduce la lumină 
informații interesante despre oamenii 
și obiceiurile de altădată, dar și despre 
unele personalități care fac cinste atât 
locurilor în care s-au născut, cât și ce-
lor care le-au adoptat și s-au bucurat 
de roadele muncii lor.

Biroul de Presă al  
Episcopiei Ortodoxe  
Române din Ungaria
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Resfințirea bisericii ortodoxe românești din Jaca
Duminica a XII-a după Rusalii (23 august 2015) a fost 

o sărbătoare deosebită și un prilej de mare bucurie pentru 
credincioșii din Parohia Jaca (Zsáka), aparținând Episco-
piei Ortodoxe Române din Ungaria.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Române, în această zi a fost res-
fințită biserica din Jaca, de către Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, 
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și Preas-
fințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria și Chiriarhul locului, aflați în fruntea 
unui numeros sobor de Preoți și Diaconi, din Ungaria și 
România, din care au mai făcut parte Părintele Arhiman-
drit Calinic Covaci, Consilierul Administrativ-Bisericesc 
al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Părintele 
Origen Sabău, Consilierul Cultural al aceleiași Episcopii 
și Protopop de Dobrițân (Debrecen), Părintele Aurel Be-
can, Protopop de Seghedin (Szeged), Părintele Teodor 
Marc, Consilierul Economic al Episcopiei, Părintele Cos-
min Pop, Preot Paroh la Parohia Jaca (Zsáka), Părintele 
Ionuț Negrău, Preot Paroh la Parohia Săcal (Körösszakál), 
Diaconi de la Catedrala Episcopală din Oradea și de la Ca-
tedrala Episcopală din Giula. Răspunsurile la strană au fost 
date de grupul coral „Theophoros” al Arhiepiscopiei Ti-
mișoarei, condus de Diacon Dr. Ion Alexandru Ardereanu.

Slujba de sfințire a fost precedată de Sfânta și Dum-
nezeiasca Liturghie și a fost prilejuită de încheierea unor 
ample lucrări de restaurare efectuate la locașul de cult prin 
sprijinul financiar consistent oferit de către Secretariatul de 
Stat pentru Culte de la București în luna noiembrie 2014.

Biserica ortodoxă românească și casa parohială din Jaca 
au constituit de mai multă vreme una dintre temele Co-
misiei Mixte de Dialog Româno-Maghiar și au beneficiat 

în mai multe rânduri de sprijin financiar din partea celor 
două State, România și Ungaria, după cum urmează: în 
anul 2009, au fost oferite sume din partea ambelor părți, 
prin banii obținuți din partea Secretariatului de Stat pentru 
Culte de la București au fost înlocuite în totalitate acope-
rișul bisericii și structura sa de rezistență, iar cu cei oferiți 
de către Secretariatul de Stat pentru Culte de la Budapesta 
a fost rezolvată definitiv problema igrasiei, prin metoda 
modernă a tăierii zidurilor, agreată de Oficiul Monumente-
lor Istorice din Debrecen; în anul 2013, cu finanțare de la 
Budapesta a fost achiziționată și modernizată o nouă casă 
parohială la Jaca, deoarece cea veche a trebuit demolată 
anterior și totodată a fost restaurată turla bisericii, care re-
prezintă un element de unicitate în rândul bisericilor ro-
mânești din Ungaria, pentru că este construită doar din zid 
și este zugrăvită, nefiind acoperită cu tablă sau țiglă; prin 
sprijinul financiar primit la finele anului 2014 din partea 
Secretariatului de Stat pentru Culte de la București a fost 
restaurat în întregime restul bisericii, în exterior și interior, 
fiind de asemenea înlocuite ușile, ferestrele și pardoseala 
din cărămidă Klinker.

Pentru a marca în mod deosebit importanța sprijinului 
oferit de către cele două State, la acest eveniment biseri-
cesc de la Jaca au fost invitați și au luat parte Domnul Vic-
tor Opaschi, Secretarul de Stat pentru Culte de la București 
și Domnul Tircsi Richárd, Șeful Departamentului pentru 
Relațiile cu Minoritățile, Bisericile și Societatea Civilă, din 
cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte de la Budapesta, 
dar și alte oficialități, precum Domnul Alexandru Victor 
Micula, Ambasadorul României la Budapesta, Domnul 
Tiberiu Iuhas, Președintele Autoguvernării pe Țară a Ro-
mânilor din Ungaria (AȚRU), Domnul Ioan Sorin Roman, 
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Resfințirea bisericii ortodoxe românești din Jaca
(Urmare din pag. a 3-a)  
Deputat de Bihor în Parlamentul de la București, Doamna 
Viorica Cherteș, Președintele Asociației Femeilor Ortodo-
xe din Bihor, Doamna Mariana Negrău, Directorul Cen-
trului de Documentare și Informare al AȚRU, Domnul 
Kovács Kálmán, Primarul localității Jaca, reprezentanți 
ai altor instituții 
românești și ai 
presei românești 
audio-vizuale și 
scrise, de la Giula 
(Gyula) și Seghe-
din (Szeged).

La final, în 
semn de mulțumi-
re pentru sprijinul 
acordat, Preas-
fințitul Părinte 
Episcop Siluan 
a oferit Diplome 
de recunoștință 
Domnului Secre-
tar de Stat Victor 
Opaschi de la Bu-
curești, Domnu-
lui Ambasador Alexandru Victor Micula de la Budapes-
ta, Domnului Latorcai Csaba, Subsecretar de Stat pentru 
Afaceri Sociale de la Budapesta, Domnului Soltész Mi-
klós, Secretar de Stat pentru Relațiile cu Bisericile, Mi-
noritățile și Societatea Civilă de la Budapesta, Domnului 
Tircsi Richárd, Șeful Departamentului pentru Relațiile 
cu Minoritățile, Bisericile și Societatea Civilă, precum 
și Acte de cinstire Domnului Mezei József, Directorul 
firmei de construcții Mezei Vill Kft., din Berettyóújfalu, 
care a executat lucrările de restaurare la biserica din Jaca, 
Domnului Kovács Kálmán, Primarul localității Jaca și 
Domnului Gulyás András, Viceprimarul localității Furta 
și fost Primar la Jaca, iar Părintelui Paroh Cosmin Pop 
i-a acordat rangul de Iconom Stavrofor. Totodată, Înalt-
preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, i-a ofe-
rit Preotului Paroh o icoană cu Maica Domnului și un 
Liturghier, iar Doamna Director Viorica Cherteș a dăruit 
o icoană Părintelui și un buchet de flori Doamnei Preote-
se Irina Ecaterina Pop.

Românii care au trăit în părțile Jacăi au avut o biserică 
din lemn, menționată în anul 1669, iar în decursul istoriei 
au fost și perioade în care aici slujeau doi preoți. Biserica 

actuală a fost construită din cărămidă, în stil neobaroc, în 
anul 1791, fiind închinată Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavriil.

Între elementele inedite legate de această biserică se 
numără și clopotul din bronz turnat în anul 1906, dintr-un 
tun cu pajura bicefală a Imperiului Habsburgic, datând 

din anul 1550 
și având 132 de 
kg, pe care țăra-
nul român Ioan 
Pintea, de re-
ligie ortodoxă, 
l-a găsit îngro-
pat în pământ, 
în stufărișul din 
împrejurimi și 
l-a dăruit bise-
ricii.

Cu prilejul 
resfințirii ei, 
biserica româ-
nească din Jaca 
a primit și cel 
de-al doilea 
hram, la Prazni-

cul Pogorârii Duhului Sfânt sau al Rusaliilor, cu rugăciu-
ne înălțată către Tronul Preasfintei Treimi ca de acum și 
până în veac să ocrotească cu harul Preasfântului Duh pe 
preoții slujitori, credincioșii și închinătorii acestui sfânt 
locaș.

Încheierea lucrărilor de restaurare la biserica din Jaca 
și noua casă parohială pe care o deține această Parohie 
de acum doi ani, reprezintă o realizare deosebită în viața 
acestei obști și a Episcopiei Ortodoxe Române din Un-
garia, care a adus multă bucurie credincioșilor, Preotului 
Paroh și conducerii Episcopiei și constituie un exemplu 
pozitiv de colaborare între cele două State, Român și Ma-
ghiar, prin intermediul comunității românești din Unga-
ria, lucru care a fost apreciat atât de către Preasfințitul 
Părinte Siluan, cât și de reprezentanții celor două Secre-
tariate de Stat pentru Culte, de la București și Budapesta.

Sărbătoarea a luat sfârșit printr-o agapă frățească ofe-
rită participanților din partea Parohiei din Jaca, prin grija 
Părintelui Cosmin Pop.

Biroul de Presă al Episcopiei  
Ortodoxe Române din Ungaria


