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SLUJIRI LA PAROHIA SELEUȘ, DIN EPISCOPIA DACIEI 
FELIX, ÎN DUMINICA A II-A DIN POSTUL MARE

În Duminica II-a din 
Postul Mare, a Sfântului 
Grigorie Palama (4 mar-
tie 2018), Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și 
Locțiitorul Episcopiei 
Daciei Felix, s-a aflat în 
mijlocul credincioșilor 
bănățeni din Parohia Se-
leuș, aparținând Episco-
piei românilor ortodocși 
din Serbia.

Veche așezare din epo-
ca bronzului și vremea 
Imperiului Roman Tim-
puriu, Seleușul este o lo-
calitate românească situ-
ată în mijlocul Banatului 
de Sud, din Serbia de as-
tăzi, la 7 km de comuna 
Alibunar și nu prea de-
parte de Vârșeț, Belgrad 
sau Zrenianin. Atestată 
documentar ca localita-
te, sub numele de Szöllös 
(Soloș), într-o scrisoare 
din timpul unui proces 
din anul 1346, ea apare 
cu numele Seleuș, în tim-
pul ocupației turcești din 
jurul anilor 1660, sau cu 
alte denumiri apropiate, 
de-a lungul întregului 
secol al XVIII-lea, fiind 
părăsită după alungarea 
turcilor, din 1718 și colo-
nizată cu români din zona 

Tisa-Mureș, în perioada 
1764-1774. Tot din acea 
perioadă, din 1776, da-

tează și prima menționa-
re a unei biserici ortodo-
xe la Seleuș, consemnată 
într-un document în lim-
ba germană, aflat într-o 
arhivă din Viena. Primul 
preot se numea Iosif Po-
povici și a păstorit aici 
între 1779-1815, iar lista 
neîntreruptă a preoților, 
până în ziua de astăzi, 
cuprinde un număr de 20 
de persoane. Ultimul din-
tre ei, care slujește în pre-
zent în această Parohie, 
este Părintele Cristian 
Băbuț, hirotonit ca preot 
la Praznicul Sfinților Trei 
Ierarhi, din anul 2016, de 
către Preasfințitul Părinte 
Daniil Stoenescu, la vre-
mea aceea Locțiitor al 
Episcopiei Daciei Felix.

Dovezi despre nume-
le românești, aduse de 
familiile venite aici în 

timpul Imperiului Habs-
burgic, provin din ma-
tricolele botezaților, din 
cea de-a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea, 
care au fost scrise cu lite-
re chirilice până în 1865, 
la despărțirea ierarhică 
dintre Bisericile Ortodo-
xe Sârbă și Română, iar 
apoi au fost consemnate 
cu litere latine. Din 1898, 
odată cu trecerea eviden-
țelor nou-născuților la 
registrul stării civile, nu-
mele au fost scrise în lim-
ba maghiară, iar din 1918 
în sârbă.

Biserica ortodoxă ro-
mânească actuală, de 
zid, din Seleuș, are hra-
mul „Pogorârea Sfântu-
lui Duh” și datează din 

1809, fiind pictată în stil 
baroc, în 1868, de picto-
rul Nicolae Popescu din 
Lugoj. La marginea lo-
calității, lângă un izvor, 
a fost ridicat și un altar 
de vară, cu hramul „Tă-
ierea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul”, loc 
reprezentativ pentru ro-
mânii din zonă, iar acum 
11 ani a fost reluat aici 
pelerinajul și slujirile 
ce se fac de hram. Preot 
Paroh la Seleuș este Pă-
rintele Cristian Băbuț. 
Acesta desfășoară sfinte-
le slujbe duminical și în 
fiecare sărbătoare și se 
îngrijește, de asemenea, 
de restaurarea picturii și 
conservarea valorilor bi-
sericești arhitecturale și 
de patrimoniu.

În Duminica aceasta, 
a II-a din Postul Mare, 
a fost mai întâi săvârșită 
Sfânta Liturghie Arhie-
rească, de către Preas-
fințitul Părinte Siluan, 
împreună cu un sobor 
format din Părintele Vi-
car Eparhial Emanuel 
Tăpălagă, Paroh la bise-
rica din Sân Mihai (Lo-
kve), Părintele Cristian 
Băbuț, Paroh la Seleuș 
și Arhidiaconul Emanuel 

(Continuare în pag. a 2-a)



                             BULETINUL EPISCOPIEI  2

Slujiri la Parohia Seleuș, din Episcopia Daciei Felix,  
în Duminica a II-a din Postul Mare

Văduva, de la Catedra-
la Episcopală din Giula, 
Ungaria. La slujbă au luat 
parte mai mulți credin-
cioși, de diferite vârste, 
dintre care unii s-au îm-
părtășit cu Sfintele Taine, 
la momentul potrivit, iar 
răspunsurile la strană au 
fost date de un grup de 
foști membri din corul 
parohial și de credincioa-
sa Geta Albu, originară 
din România, stabilită în 
Seleuș de aproape 25 de 
ani și înzestrată de Bunul 
Dumnezeu cu o voce de-
osebită.

În după amiaza acele-
iași zile, în locașul de cult 
a fost săvârșită și Taina 
Sfântului Maslu, la sobo-
rul slujitor adăugându-se 
și alți clerici aparținând 
Episcopiei Daciei Fe-
lix, ca de pildă Părintele 
Mircea Munteanu, de la 
Panciova, Părintele Va-
silică Iancu, de la Cuvin 
și Părintele Cornel Juică, 
de la Mesici, Jablanca și 
Sălcița.

Sfântul Maslu este o 
slujbă îndrăgită de credin-
cioșii din acest sat și din 
alte Parohii românești ale 
Episcopiei Daciei Felix 

și se săvârșește în special 
în timpul Postului Mare, 
pentru tămăduirea sufle-
telor și a neputințelor tru-
pești ale acestora.

Prezența Ierarhului în 
mijlocul credincioșilor 
români din Seleuș a con-
stituit un prilej de bine-
cuvântare și întărire sufle-
tească, în această perioadă 
specială din timpul anului 
bisericesc, care este Postul 
Mare, dar și de consolida-
re a identității naționale 
românești și ortodoxe, ma-
nifestată în deplină comu-
niune și respect reciproc 
față de creștinii ortodocși 
sârbi și de ceilalți oameni 

care conviețuiesc cu ei în 
această Parohie. Astăzi, 
în această localitate tră-
iesc aproximativ 500-600 
de români și 400 de sârbi 
ortodocși și funcționează 
aici 2 biserici: românească 
și sârbească.

Ierarhul a discutat, de 
asemenea și despre alte 
probleme concrete, admi-
nistrative, misionar-pasto-
rale, dar și legate de sta-
rea locașurilor de cult ale 
comunității românești din 
zona Voivodinei.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

(Urmare din pagina 1-a)  

Sfânta Liturghie și Maslu la Catedrala din Giula,  
în Duminica Sfintei Cruci

În Duminica Sfintei 
Cruci (11 martie 2018), 
a Treia din Postul Sfin-
telor Paști, Preasfințitul 
Părinte Siluan, Episco-
pul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, 
s-a aflat în mijlocul 
credincioșilor de la Ca-
tedrala Episcopală din 
Giula, unde a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhi-
erească, împreună cu 
slujitorii Sfintei Cate-
drale. La slujbă, alături 
de credincioșii români 
din Giula, au luat parte 
și numeroși credincioși 
din România, în special 
din județul Arad, de la 
Parohia Scânteia, dar și 
de la Lipova, sau din alte 
părți.

În cuvântul de învă-
țătură, Ierarhul a tâlcuit 

semnificația pericopei 
evanghelice duminicale 
și a purtării Sfintei Cru-

ci de către fiecare din-
tre noi, după modelul și 
împreună cu Domnul și 
Mântuitorul nostru Ii-
sus Hristos, Care ne este 
Învățător și Însoțitor pe 
calea către dobândirea 
vieții celei veșnice, și 
i-a împărtășit cu Sfintele 

Taine pe copii și pe cei 
care s-au pregătit pen-
tru aceasta. La sfârșitul 

slujbei, Ierarhul i-a mi-
ruit pe credincioși, care 
au primit și anafură, iar 
tuturor credincioaselor 
le-a fost oferită câte o 
floare, cu prilejul Zilei 
Internaționale a femeii și 
în semn de prețuire pen-
tru activitatea desfășura-

tă în sprijinul familiei, al 
Bisericii și Neamului și 
al societății în mijlocul 
cărora trăiesc.

În aceeași zi, du-
pă-amiază, Ierarhul îm-
preună cu ceilalți Preoți 
din Giula și de la Paro-
hiile din împrejurimi, au 
săvârșit, tot în Catedrală, 
și Taina Sfântului Mas-
lu, la care au luat parte 
mulți credincioși.

Astfel, Sărbătoarea 
Sfintei Cruci a fost un 
prilej de bucurie duhov-
nicească și întărire su-
fletească pentru toți cei 
care s-au aflat împreună, 
în duh de rugăciune, în 
Catedrala Episcopală 
din Giula.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Concursul de interpretare muzicală pentru copii „Vocea de Aur”,  
ediția a IV-a, la Bătania

Vineri, 23 martie 2018, la Școala 
Generală Românească „Lucian Magdu” 
din Bătania (Battonya), s-a desfășurat 
cea de-a IV-a ediție a 
Concursului național 
de interpretare mu-
zicală pentru copii, 
intitulat „Vocea de 
Aur”, la care au parti-
cipat 27 de elevi, din 
clasele I-VIII, de la 9 
Școli Generale Ro-
mânești sau Bilingve, 
Româno-Maghiare, 
din Ungaria: Bătania, 
Leucușhaz, Aletea, 
Giula, Chitighaz, Mi-
cherechi, Săcal, Pocei și Bedeu.

Ca de fiecare dată evenimentul s-a 
bucurat de prezența multor invitați 
și oficialități, între care s-au numărat 
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Un-
garia, Părintele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretar Eparhial, Părintele 
Marius Vidican, Parohul Bătaniei și 
Profesor de Religie la Școala Generală 
din această localitate și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva de la Catedrala din 
Giula, Domnul Marius Lazurca, Amba-
sadorul României la Budapesta, Dom-
nul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul 
General al României la Giula, Domnul 
Daniel Banu, Consulul General al Ro-
mâniei la Seghedin, Domnul Gheorghe 
Cozma, Șeful Oficiului Autoguvernă-
rii pe Țară a Românilor din Ungaria, 
Domnul Mariaj Janos, Primarul Bătani-
ei, Doamna Ana Maria Brad, Referent 
la Oficiul Educației, Centrul Pedagogic 
pentru Naționalități, Budapesta, Doam-
na Andreea Szenes (Seneș), Profesoa-
ră de Muzică la Bătania și inițiatoarea 
concursului, alte cadre didactice și elevi 
concurenți de la Bătania și localitățile 
menționate anterior.

Prezentarea concursului a fost făcu-
tă de Doamna Anca Stan, Profesoară 
de Limba Română la Bătania, care a 
salutat oaspeții și participanții la acest 
eveniment și i-a poftit, rând pe rând, pe 
copii să cânte, în fața publicului, pie-
sa muzicală pregătită. Acestea au fost 
analizate cu competență și obiectivi-
tate, la mai multe aspecte (interpretare 

și intonație, rostirea textului în limba 
română, ritm și mișcare scenică), de 
un juriu de 4 profesoare, format din 

Doamna Aioanei Lucia, soprană a Co-
rului Filarmonicii de Stat din Arad și 
Președintele juriului; Doamna Micu-
lescu Cristina, violonistă a Orchestrei 
Filarmonicii și Profesor de muzică la 
Școala de educație muzicală „Club 
Music ABC”; Doamna Szabo Csilla, 
altistă în Corul Filarmonicii și Profesor 
de muzică la Colegiul „Csiky Gergely” 
și Doamna Maria Georgiana, Profesor 
de muzică la Liceul Teoretic „Adam 
Muller Guttenbrunn”, tot din Arad.

Elevii concurenți, împărțiți pe patru 
categorii de vârstă: clasele I-II, III-IV, 
V-VI și VII-VIII, au interpretat cu mult 
talent, în limba română, cântecele pre-
gătite sub îndrumarea profesorilor lor, 
care i-au și însoțit la această manifes-
tare, iar unii i-au și acompaniat live, la 
diferite instrumente. Piesele au fost, în 
general, din domeniul muzicii ușoare, 
dar și al celei populare, și au dovedit 
implicarea copiilor și buna lor pregăti-
re, progresul înregistrat de la un an la 
an, precum și talentul deosebit al unora 
dintre ei, cu toții fiind răsplătiți de pu-
blic cu nenumărate aplauze. În timpul 
deliberării juriului, corul Școlii din Bă-
tania, condus tot de Doamna Profesoa-
ră Andreea Seneș, a oferit spectatorilor 
alte câteva piese și surprize muzicale, 
care au arătat cât de importantă și an-
trenantă poate să fie muzica pentru co-
pii, atunci când le este prezentată de un 
profesor însuflețit și talentat și cum îi 
poate ea ajuta pe aceștia să aibă o pre-
ocupare comună față de limba și valo-

rile românești, dar și să îi unească pe 
elevii de la diferite școli românești din 
Ungaria în jurul aceluiași ideal.

Au fost acordate 
medalii, mențiuni și 
premiile I, II și III 
la fiecare categorie 
de vârstă, precum 
și câteva premii 
speciale, din partea 
Autoguvernării Ro-
mânești pe Țară și 
a celei Județene din 
Județul Bichiș, astfel 
încât fiecare copil a 
fost răsplătit într-un 
fel, pentru munca 

depusă și talentul său. Preasfințitul Pă-
rinte Episcop Siluan a oferit, la rândul 
său, un premiu special elevei Csomor 
(Ciomor) Cosmina, din Bătania și i-a 
felicitat pe Doamna Director Iulia Ol-
teanu, pe Profesoara Andreea Seneș, 
pe membrii juriului, pe copiii concu-
renți și pe organizatori pentru această 
manifestare reușită, care este îndrăgită 
de participanți și reușește să îi motive-
ze pe copiii români din diferite părți să 
afle în Școala Generală și concursul de 
la Bătania un punct de reper important 
în viața și pregătirea lor școlară.

Toți participanții au fost invitați și 
la o recepție, oferită din partea organi-
zatorilor.

Concursul a fost sponsorizat prin 
Fondul de Subvenții al Ministerului 
Resurselor Umane de la Budapesta, 
Școala, Grădinița Românească și Fun-
dația „Lucian Magdu” din Bătania, 
Autoguvernarea Românească Loca-
lă din Bătania și Asociația „Familia, 
șanse egale și voluntariat” din Județul 
Bichiș.

La Școala Generală Românească 
din Bătania, sub îndrumarea Doamnei 
Director Iulia Olteanu și a 17 cadre 
didactice, învață în prezent un număr 
de 126 de elevi, în clasele I-VIII, iar la 
Grădinița Românească de aici, un grup 
de 48 de copii.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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„Ești floare de dor, Basarabie!” – concert Stela Botez la Giula
Sub genericul „Ești floare de dor, Basarabie!”, la sediul din Giula al 

Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU) a avut loc dumini-
că, 25 martie 2018, o manifestare culturală dedicată Centenarului Unirii 
Basarabiei cu România, având în centrul ei un minunat concert de pri-
cesne și folclor autentic basarabean, oferit de tânăra și foarte talentata 
artistă Stela Botez, cunoscută sub numele de scenă de „fata cu cobză din 
Basarabia”, dar și prelegeri despre momentul istoric din 27 martie 1918, 
ce a consemnat Unirea propriu-zisă a Basarabiei cu România.

Evenimentul a fost organizat de Uniunea Culturală a Românilor din 
Ungaria, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Arad, a Centru-
lui Municipal de Cultură Arad, a Bibliotecii Judeţene „A. D. Xenopol” 
Arad şi a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, Filiala Arad și s-a 
bucurat de prezența a aproximativ 150 de persoane și a unor oficialități 
din cadrul comunității românești din Ungaria, dar și din România, între 
care s-au numărat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria, însoțit de Părintele Protosinghel Visarion 
Tuderici, Secretarul Eparhial și de Arhidiaconul Emanuel Văduva, de 
la Catedrala Episcopală din Giula, Domnul Florin Trandafir Vasiloni, 
Consulul General al României la Giula, Domnul Daniel Banu, Consulul 
General al României la Seghedin, Domnul Consul Cristian Daniel, de la 
același Consulat din Seghedin, Domnul Adrian Șimon, Directorul Di-
recției Județene pentru Cultură Arad, Domnul Doru Sinaci, Directorul 
Bibliotecii Județene „A. D. Xenopol” Arad și Doamna Eva Iova-Șimon, 
Directorul Săptămânalului „Foaia Românească”, gazdele și organizato-
rii acestui eveniment, Doamna Iulia Kaupert, Redactor de la Studioul 
Românesc de Radio din Seghedin, Doamna Margareta Tat, Primarul 
Micherechiului, ș.a.

Câteva date și semnificații importante despre evenimentul istoric al 
Unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918 au fost oferite de cei 
doi Directori din Arad, Adrian Șimon și Doru Sinaci, după care scena 
a fost oferită în întregime unui reprezentant de seamă al românilor din 

Basarabia, tânăra solistă Stela Botez, care deja s-a impus în lumea cân-
tecului prin cobza și talentul său muzical deosebit de care dă dovadă 
și pe care le promovează cu multă dăruire, pricepere și însuflețire, la 
fel ca și Țara din care face parte și locurile sale natale. Născută în 11 
septembrie 1989, în inima Codrilor Tigheciului, din satul natal Pleșe-
ni, Republica Moldova, cea care este cunoscută astăzi îndeobște drept 
„fata cu cobză din Basarabia” a iubit de mică muzica, oferind primele 
concerte în fața colegilor ei de la grădiniță și a educatoarelor ei, apoi s-a 
dovedit a fi o elevă sârguincioasă și o mare iubitoare a limbii române, a 
folclorului și a tradițiilor din ținuturile și Țara Sa, Basarabia, în timpul 
studiilor făcute la Școala Populară de Arte, la Colegiul din Cahul, sau 
la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, dar mai 
ales prin concertele pe care le oferă cu multă însuflețire, prin vocea și 
cobza sa, în Republica Moldova, dar și în multe locuri din România. Îi 
place să scrie texte și melodii și se simte împlinită atunci când își cântă 
trăirile sale sufletești, pe care le identifică cu ale celorlalți oameni din 
părțile sale.

Și la Giula a fost primită foarte bine de publicul românesc din acest 
oraș, unde s-a simțit ca și acasă și i-a încântat pe spectatori cu pricesne, 
cântece autentice din folclorul basarabean, pe care le-a descoperit și 
le promovează cu multă dragoste și mândrie națională, dar și melodii 
populare, cu o tematică diversă, ce reflectă viața oamenilor din locurile 
ei, dar și valorile Neamului Românesc, oriunde ar trăi acesta. Cu multă 
bucurie și-a prezentat, de asemenea, costumul popular, pe care l-a purtat 
și în timpul acestui concert.

Evenimentul face parte dintr-un turneu mai extins, ce a cuprins con-
certe ale artistei basarabence la Timișoara, Arad și Giula și se înscrie 
în cadrul manifestărilor mai generale dedicate Anului Centenar 2018.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria

Seară duhovnicească în Parohia Cintei, din Arhiepiscopia Aradului
Săptămâna a V-a din Postul Mare 

reprezintă o perioadă liturgică speci-
ală în viața credincioșilor din Parohia 
Cintei, din Arhiepiscopia Aradului, 
nu doar prin Deniile de miercuri și 
vineri, care se săvârșesc în toate lo-
cașurile de cult ortodoxe, cât mai ales 
prin serile duhovnicești ce au loc în 
toată această săptămâna și la care iau 
parte mulți credincioși.

Marți, 20 martie 2018, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Timotei, Arhiepiscopul Aradului și 
Chiriarhul locului și la invitația Pă-
rintelui Paroh Nicu Breda, la seara 
duhovnicească de la Cintei a partici-
pat Preasfințitul Părinte Siluan, Epi-
scopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei 
Daciei Felix. Ierarhul a fost întâmpi-
nat, potrivit tradiției, la intrarea în bi-
serică, de copii îmbrăcați în frumoase 
costume populare, de Părintele Paroh 
Nicu Breda și de numeroși credin-
cioși, după care a săvârșit, împreună 
cu acesta și cu Arhidiaconul Emanuel 

Văduva de la Catedrala Episcopală 
din Giula, slujba Vecerniei pentru 
perioada Postului Mare. La slujbă 
au luat parte și Domnul Gheorghe 
Dudaș, Primarul comunei Zărand, 
de care aparține și localitatea Cintei, 
Domnul Viceprimar Toduța Dimitrie, 
precum și alți membri din Consiliul 
Local și oficialități.

În cuvântul de învățătură, rostit 
la finalul slujbei, Preasfințitul Părin-
te Siluan și-a exprimat bucuria de a 
reveni pentru a patra oară în mijlocul 
credincioșilor din Cintei, care păs-
trează cu statornicie această tradiție 
inițiată de Preotul Paroh acum 17 
ani, la venirea sa în această Parohie 
și le-a vorbit despre importanța vieții 
duhovnicești, subliniată în mod speci-
al în învățăturile și scrierile Sfântului 
Cuvios Ioan Scărarul care ne îndrumă 
în mod special în această a V-a săptă-
mână din Postul Mare, dar și în restul 
anului bisericesc și i-a îndemnat pe 
toți și mai ales pe tineri, să sporească 
în rugăciune, în citirea cărților sfinte, 

în faptele credinței și în întărirea legă-
turii cu Sfânta noastră Biserică, care a 
fost întotdeauna o comoară de mare 
preț, și rămâne la fel și astăzi, în ciuda 
societății secularizate și de multe ori 
necredincioase, în care trăim.

Părintele Paroh Nicu Breda a adus 
mulțumire Ierarhului pentru prezență, 
rugăciune, binecuvântare și cuvântul 
de învățătură și a subliniat străduin-
țele pe care le face Biserica noastră, 
în general și Parohia sa, pentru des-
coperirea și promovarea virtuților și 
valorilor spirituale, dar și naționale, 
în rândul credincioșilor săi și mai ales 
a tinerei generații, în toată activitatea 
pe care o desfășoară și mai ales în 
acest An Centenar, al unității de cre-
dință și neam, în Patriarhia Română.

Săptămâna duhovnicească de la 
Cintei a fost deschisă în Duminica 
a IV-a din Postul Mare (18 martie 
2018), de slujirea la Sfânta Liturghie 
și cuvântul Înaltpreasfințitului Părin-
te Timotei, Arhiepiscopul Aradului, 
care a fost prezent întotdeauna la în-

ceputul sau încheierea acestui șir de 
evenimente misionare parohiale. Pe 
lângă slujirea de marți, a Preasfinți-
tului Părinte Siluan, în celelalte seri 
duhovnicești de la Parohia Cintei au 
mai slujit, sau vor participa: Părintele 
Profesor Constantin Rus, de la Paro-
hia Șega I, din Arad; Părintele Nico-
lae Rădulescu de la Parohia Sântana; 
Părintele Viorel Albiș, de la Parohia 
Chișineu-Criș II; Părintele Tudor Bu-
deanu, de la Parohia Macea; Părintele 
Marius Vidican, de la Parohia Bătania 
(Battonya), din Episcopia Ungariei și 
Părintele Arhimandrit Teofan Mada, 
Vicar Administrativ și Exarhul Mâ-
năstirilor din Arhiepiscopia Aradului.

În Parohia Cintei trăiesc astăzi 
circa 1.300 de persoane, dintre care 
1.030 sunt credincioșii ortodocși, iar 
localitatea face parte din Comuna 
Zărand.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria


