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SLUJIRI ARHIEREȘTI LA CATEDRALA DIN GIULA,
ÎN DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
În Duminica după Înălțarea
Sfintei Cruci (16 septembrie
2018), Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a
aflat în mijlocul credincioșilor
de la Catedrala Episcopală din
Giula, unde a săvârșit mai multe slujiri arhierești, în lumina
și sub ocrotirea Sfintei Cruci:
Sfânta Liturghie din această
Duminică, care ne îndeamnă
pe fiecare să ne luăm Crucea
personală, pe calea credinței
creștine dreptmăritoare și să
Îl urmăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în toată viața
noastră; din soborul slujitor,
alături de Preotul Paroh Teodor Marc și de Arhidiaconul
Emanuel Văduva, în duh de
comuniune frățească ortodoxă
și exprimând bogata experiență de viață și de slujire, de
peste 38 de ani, în mijlocul comunității ortodoxe românești
din Statele Unite ale Americii
(de la 2 Parohii: „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie” din New
York și „Sfânta Treime” din
Florida), a făcut parte și Părintele Dumitru Viorel Sasu,
Preot pensionar începând din
anul 2008 și fost Protopop de
Sud, în SUA, între 1990-2008,
originar din părțile Aradului,
unde și-a și început slujirea
preoțească, după care a plecat
în America.
Tot în aceeași zi, Ierarhul,
împreună cu soborul slujitor,
a săvârșit îndată după Sfânta
Liturghie, slujba Parastasului
de 6 săptămâni, pentru odihna
sufletului Doamnei Preotese
Maria Misaroș (1926-2018),
soția Vrednicului de pome-

nire Părinte Teodor Misaroș
(1921-1983), cel de-al doilea
Vicar Eparhial al Vicariatului
Ortodox Român din Ungaria,

Misaroș a fost apropiat de Părintele Dumitru Sasu, pe vremea când acesta era Inspector
Eparhial la Arad.

Preoteasa Maria Misaroș
(1926-2018)
de la a cărui trecere în lumea
veșniciei s-au împlinit 35 de
ani. Cei doi soți exemplari,
Părintele Teodor și Doamna
Preoteasă și Învățătoare Maria, au fost pomeniți împreună
cu alte rudenii ale lor, la slujba
acestui Parastas, iar Părintele

Cadru didactic iscusit, Învățătoare de excepție, iubitoare de Limba Română, de
Biserică, de Neam și de Țară,
Doamna Maria Misaroș s-a
născut în 23 octombrie 1926,
în Satul Săcal (Körösszakál),
din Județul Bihorul Unguresc

(Hajdu Bihar), unde a făcut și
Școala Primară, clasele I-IV
(între 1933-1937), apoi a urmat vreme de 9 ani cursurile
Liceului și Școlii Normale
a Institutului de Învățătoare
„Sfânta Ursula” din Oradea
(între 1937-1946), obținând
Diploma de Învățătoare, în
1946. Pentru scurtă vreme, a
lucrat ca Dascăl de Limba Română la Școala Confesională
ce funcționa în cadrul Parohiei
Ortodoxe Române din Giula,
Orașul Mare Românesc, apoi
s-a căsătorit în luna februarie a
anului 1947 cu soțul ei, Teodor
Misaroș, pe care l-a urmat în
Parohia repartizată, la Săcal.
Aici, în satul ei natal și alături de soțul său, a desfășurat
o bogată activitate educativă,
culturală și misionară, pentru
elevii din clasele I-IV, ai Școlii Generale din Săcal, cărora
le-a fost Învățătoare și pentru
credincioșii și consătenii ei,
unde a organizat și a condus,
timp de 10 ani, corul parohial
și a desfășurat scenete și alte
activități culturale cu aceștia,
fiind un adevărat model și îndrumător pentru ei.
În 1963 a revenit la Giula,
unde a fost pentru o vreme
Educatoare și Pedagog la Căminul Românesc „I.C. Frimu”
(1963-1973),
supraveghind
lecțiile și meditațiile elevilor
și organizând alte activități
culturale (serate, activități
practice, concursuri în cadrul
Săptămânii Limbii Române),
iar din 1973 a început să predea la clasele I-IV ale Școlii
Generale Românești din Giu(Continuare în pag. a 2-a)
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la, până la pensionarea sa, din
noiembrie 1981, devenind
Dascăl apreciat a numeroși
intelectuali de astăzi, ai comunității românești din Ungaria.
Din munca, priceperea și
bogata sa experiență educațională au rezultat câteva manuale didactice și alte materiale
auxiliare: Abecedar și Carte de
Citire pentru clasa I, pe care
le-a scris în 1965; Culegeri
din seria Învățăm românește
(pentru clasa a II-a, în 1977;
pentru clasele III-IV, în 1978)
și setul de Foi de lucru (1981,
1982, 1984), ca supliment didactic la Cartea de Citire. În
1983 redactează și Caietul de
lucrări pentru clasa a IV-a,
într-o concepție și o realizare
originală. Activitatea educativă, în general, munca de autor
de manuale didactice, desfășurată între 1965-1984, și realizările sale, în plan profesional
și uman, au fost răsplătite cu

numeroase Diplome, Premii și
distincții: în 1976 și 1982, ca
lucrător emerit în învățământ;
în 1994, Premiul „Pentru minoritățile naționale din Ungaria”, primit în Parlamentul Ungariei, pentru toată activitatea
sa didactică; Premiul „Pentru
cultura română din Ungaria”,
acordat în 2 februarie 2002, de
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU), cu
ocazia aniversării a 75 de ani
de viață; Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”, conferit în
30 octombrie 2016, din partea
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, cu prilejul aniversării celor 90 de ani de viață și ca
semn al binecuvântării și prețuirii Preafericirii Sale, pentru
întreaga sa activitate.
Între alte activități desfășurate de Doamna Preoteasă
și Învățătoare Maria Misaroș,
după retragerea sa la pensie,
la loc de cinste s-a numărat

participarea, în calitate de
membru al Corului „Pro Musica” din Giula, la repetițiile săptămânale și concertele
susținute de acest prestigios
cor al comunității românești
din Ungaria, care i-a adus în
suflet multă bucurie. De asemenea, atât cât i-a stat în putere, a participat neîncetat la
slujbele și Sfintele Liturghii
săvârșite în Catedrala Episcopală din Giula, sau în alte biserici ortodoxe românești din
Ungaria, fiind o mărturie vie
a credinței strămoșești și un
sprijin spiritual și moral pentru toți cei care au întâlnit-o.
După o viață îndelungată și
frumoasă, plină de roade duhovnicești și cultural-educative, trăită sub semnul Crucii,
în spiritul credinței ortodoxe
și al identității românești,
Bunul Dumnezeu a chemat-o
la Sine în 26 iulie 2018, slujba de înmormântare fiind fă-

cută la Catedrala din Giula,
în data de 1 august 2018, iar
acum a fost săvârșit Parastasul de 6 săptămâni.
De asemenea, în această
duminică, în Catedrala Episcopală din Giula, au fost
înălțate și rugăciuni de mulțumire către Bunul Dumnezeu,
pentru binefacerile revărsate
asupra Preasfințitului Părinte
Episcop Siluan, la aniversarea zilei sale de naștere (16
septembrie 1971), cât și asupra preoților și credincioșilor
Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria, pe care o conduce începând din 8 iulie 2007
și asupra celor din Episcopia
Daciei Felix, unde este locțiitor și administrator temporar,
prin hotărârea Sfântului Sinod al BOR, începând din 1
august 2017.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Slujire Arhierească la Jaca, în Duminica a XVIII-a după Rusalii
În Duminica a 18-a după Rusalii (23 septembrie 2018), Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, s-a aflat în mijlocul
credincioșilor din Jaca (Zsáka),
săvârșind Sfânta Liturghie Arhierească în biserica satului, împreună cu Preotul Paroh Cosmin
Pop și cu Arhidiaconul Emanuel
Văduva, de la Catedrala Episcopală din Giula, iar răspunsurile la
strană au fost date de cântăreți de
la aceeași Catedrală.
Ierarhul a fost întâmpinat, potrivit tradiției, la intrarea în biserica de Preotul Paroh și credincioși
de diferite vârste, între care au
fost și copii.
În cuvântul de învățătură, tâlcuind pericopa evanghelică duminicală a pescuirii minunate,
din Duminica a 18-a după Rusalii, Ierarhul a subliniat valoarea
chemării la Apostolat a primilor
Ucenici, dar și a Bisericii noastre Străbune Dreptmăritoare, care
este ca o corabie a mântuirii, în
care suntem chemați cu toții pen-

tru a ne afla pacea sufletească și
rostul nostru creștin, pe calea
acestei vieți, dar și chemarea de a

mir și au primit anafură.
Biserica de zid din Jaca datează din anul 1791 și ea a fost

deveni, la rândul nostru misionari
și vestitori ai Sfintei Evanghelii
pentru confrații noștri care încă
nu au descoperit valoarea credinței în viața lor.
La final, Preotul Paroh a mulțumit Ierarhului pentru această
vizită misionar-pastorală efectuată la Jaca, pentru binecuvântarea
împărtășită și bucuria făcută credincioșilor, care au fost unși cu

construită în locul unei biserici
românești mai vechi, din lemn,
consemnată documentar în 1650,
în scrierile cronicarului maghiar
Vadon Miklós.
Biserica din Jaca a beneficiat
în ultimii ani de sprijin financiar
din partea Secretariatului de Stat
pentru Culte de la București, care
a permis ample lucrări de restaurare, exterioare și interioare, la lo-

cașul de cult, precum și înlocuirea
acoperișului, dar și din partea Secretariatului de Stat pentru Culte
de la Budapesta, prin care a fost
achiziționată și amenajată o nouă
casă parohială.
Locașul de cult a fost sfințit în
23 august 2015, de un sobor de
Ierarhi, format din IPS Ioan, Mitropolitul Banatului, PS Sofronie,
Episcopul Oradiei și PS Siluan,
Episcopul românilor ortodocși
din Ungaria.
Părintele Cosmin Pop, care se
ocupă și cu organizarea unor tabere de iconografie pentru copii, a
fost hirotonit diacon și preot pentru Parohia Jaca în anul 1999, de
Preasfințitul Părinte Sofronie, pe
vremea când acesta era Episcop
al Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria.
În Jaca trăiesc astăzi în jur de
1600 de locuitori, dintre care circa 100 sunt români.

Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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Slujire Arhierească și sfințire de Monumente, al Unirii și al Eroilor,
la Săbolciu, în Episcopia Oradiei

Cu binecuvântarea Preasfințitului
Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și
Chiriarhul locului, în Duminica a XIV-a
după Rusalii (2 septembrie 2018), Trei
Ierarhi ai Bisericii noastre: Preasfințitul
Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei
și Teleormanului, Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe
Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix și Preasfințitul Părinte
Ieronim Sinaitul, Episcop-Vicar Patriarhal, au săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și sfințirea a două Monumente: al Unirii și al Eroilor, la Parohia Săbolciu, din
Episcopia Oradiei.
Ierarhii au venit în această frumoasă
localitate bihoreană, satul natal al Părintelui Nicolae Bordașiu, la invitația acestuia, pentru a consfinți munca, dragostea
și râvna Sfinției Sale, dedicată strămoșilor
și consătenilor săi care și-au adus o contribuție importantă la realizarea Unirii
din 1 Decembrie 1918 și cărora Părintele
le-a ridicat un frumos Monument al Marii Uniri, acum, în Anul Centenar 2018.
Acest monument a fost înălțat în fața bisericii, pe locul unde odinioară era casa
în care a copilărit și a crescut Părintele
Nicolae Bordașiu, iar mai târziu a ajuns
în posesia familiei Alb Aron. La solicitarea Părintelui Bordașiu, familia Alb a
donat 10 m2 bisericii din sat, pentru construirea acestui Monument al Marii Uniri,
care are formă de capelă, cu semi-cupolă,
având pictate în centrul ei, în mozaic și
în mărime naturală, imaginile Episcopului Nicolae Popovici al Oradiei, al Părintelui Gheorghe Bordașiu, tatăl Părintelui
Nicolae Bordașiu și al Părintelui Arsenie
Boca, în cupolă este reprezentată Maica
Domnului, acoperind cu Sfântul ei Acoperământ pe Martirii temnițelor comuniste, iar în medalioane pe Mitropolitul
Vasile Mangra, al Ardealului, Episcopii
Roman Ciorogaru și Vasile Coman, ai
Oradiei, Episcopul Andrei Magieru, al
Aradului și Preoții Gavriil Iovan și Nicolae Malița, de la Săbolciu, cel din urmă
fiind și ctitorul bisericii, între anii 19501952.
Tot în parcul bisericii, a fost ridicată și
o Cruce masivă din marmură, denumită
sugestiv „Monumentul Eroilor din Săbolciu”, care și-au jertfit viața în Primul și cel
de-al Doilea Război Mondial.
Ambele Monumente, al Unirii și al
Eroilor din Săbolciu, au fost realizate la
inițiativa, dorința și cu cheltuiala Părin-

telui Nicolae Bordașiu și a familiei sale,
având în acest sens și sprijinul bisericii
și al Parohiei din Săbolciu, precum și al
familiei Alb și al Primăriei din Comuna
Săcădat, care au donat terenurile pe care

au fost ridicate aceste Monumente.
Neputând fi prezent la acest eveniment, datorită programului încărcat care
a inclus târnosirea bisericii din Poienii
de Sus, Preasfințitul Părinte Sofronie,
Episcopul Oradiei, a acordat binecuvântare celor trei Ierarhi menționați anterior,
pentru a putea răspunde dorinței Părintelui Nicolae Bordașiu de a săvârși Sfânta
Liturghie Arhierească și slujba de sfințire
a celor două Monumente din Săbolciu.
La slujire au luat parte circa 1.000 de
credincioși, precum și oficialități, ca de
pildă Domnul Aurel Popa, Primarul Comunei Săcădat, Domnul Dumitru Flucuș,
Primarul localității Șinca Nouă, din Județul Brașov, care a venit la această manifestare împreună cu fanfara din Șinca
Nouă, Domnul Lucian Silaghi, Directorul
Direcției Județene de Cultură Bihor, ș.a.
Cuvântul de învățătură la Sfânta
Liturghie duminicală a fost rostit după
Împărtășirea cu Sfintele Taine, de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, care
le-a vorbit oamenilor despre bucuria de
a răspunde chemării adresate de Bunul
Dumnezeu, Marele Împărat, pentru a putea deveni membru și părtaș al Împărăției
Cerurilor.
Un element inedit, cu încărcătură
emoțională, a fost adus de grupul de cateheză al copiilor din Săbolciu, care au cântat cântece patriotice, despre importanța

iubirii de neam și de credința străbună
ortodoxă.
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Galaction a subliniat importanța specială a acestei zile și a personalității Părintelui Nicolae Bordașiu,
Preot vrednic al Bisericii Străbune și fiu
al satului Săbolciu, care ne învață pe toți,
la venerabila vârstă de 94 de ani, valoarea
credinței, a iubirii jertfelnice și a cinstirii
strămoșilor, cărora și noi suntem datori a
le urma exemplul și calea pe care au mers.
Părintele Nicolae Bordașiu și-a exprimat emoția și bucuria de a-și vedea dus la
îndeplinire visul de a realiza aceste două
Monumente, al Unirii și al Eroilor, pe
care cu multă râvnă, cu sprijinul Preotului
Paroh și al consătenilor săi, a reușit să le
înalțe în semn de prețuire și cinstire pentru strămoșii săi și pentru toți cei care au
lucrat la realizarea marelui ideal al Unirii
de la 1918 și și-au jertfit viața în aceste
locuri și a adus mulțumire Preasfințitului
Părinte Sofronie pentru purtarea de grijă
și binecuvântarea acordată, celor trei Ierarhi care au slujit acum la Săbolciu, tuturor clericilor, autorităților și invitaților,
din sat și împrejurimi, dar și din București, sau din Șinca Nouă și din alte părți,
care au răspuns invitației sale. Tot acum,
Părintele Bordașiu a vorbit despre 2 cărți
care au fost prezentate în acest context:
„De la Săbolciu la Alba Iulia”, dedicată
Părintelui Nicolae Malița, unul dintre cei
4 participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918,
între care s-a numărat și Părintele Gheorghe Bordașiu, tatăl Părintelui Nicolae
Bordașiu; și un album de prezentare al
Monumentului Unirii de la Săbolciu, cu
explicarea semnificației sale și a personalităților reprezentate pe el.
Cuvânt de apreciere și de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei a fost transmis de
către Părintele Simion Goga, Protopopul
Oradiei, iar Părintele Dulea Alexandru,
Paroh la Săbolciu de doi ani și jumătate,
a adus și el mulțumire Chiriarhului locului, celorlalți Ierarhi, Părintelui Nicolae
Bordașiu, oficialităților și credincioșilor
săi, pentru sprijinul acordat în realizarea
acestui eveniment.
În semn de prețuire pentru personalitatea sa și pentru tot ceea ce a făcut pentru
satul său natal, Părintele Nicolae Bordașiu
a primit titlul și Diploma de Cetățean de
(Continuare în pag. a 4-a)
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Onoare al Comunei Săcădat, din partea
Domnului Primar Aurel Popa și a Consiliului Local.
Îndată după Sfânta Liturghie, soborul
slujitor, condus în precesiune de cei trei
Ierarhi, s-a deplasat la cele două Monumente: al Eroilor din Săbolciu și al Marii
Uniri, care au fost sfințite acum. Au fost
rostite și rugăciuni de pomenire pentru
Eroii din cele Două Războaie Mondiale,
ale căror nume sunt înscrise pe Crucea din

marmură, de la Săbolciu.
Toți cei prezenți au fost invitați apoi
la o agapă frățească, oferită din partea
Parohiei.
La aceasta slujbă, Ierarhul din Ungaria
a venit însoțit de Părintele Teodor Marc,
Consilierul Economic al Episcopiei din
Ungaria și urmaș, la rândul său, la fel ca
și Părintele Nicolae Bordașiu, ai primului
Preot din Comuna Micherechi, din Ungaria, pe nume Ioan Bordașiu, care a trăit
și slujit în această Parohie românească din
Ungaria, în urmă cu mai mult de 240 de

ani, începînd din 1773. Pentru cinstirea
strămoșilor săi din Micherechi, Părintele
Nicolae Bordașiu a ridicat și la Micherechi o Cruce din marmură, identică cu cea
din Săbolciu, care a fost sfințită în 11
septembrie 2016, de Preasfințitul Părinte
Episcop Siluan al Ungariei, împreună cu
Preasfințitul Părinte Galaction, al Alexandriei și Teleormanului.
Biroul de Presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Serată de binefacere a Asociației „Miruna”, la Micherechi
Sâmbătă, 8 septembrie 2018, în Casa de Cultură „Gheorghe Dulău”,
din Micherechi, Ungaria, a avut loc o serată de binefacere organizată de Asociația „Miruna”, a tinerilor și credincioșilor ortodocși din
această localitate, în scopul exprimării recunoștinței față de cei care au
sprijinit-o în acțiunile ei caritative, dar și pentru a aduna noi fonduri,
pentru activitățile viitoare.
La eveniment au luat parte Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Părintele Ioan Bun, Parohul Micherechiului, Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala
Episcopală din Giula, Domnul Robert Ruja, Președintele Asociației
„Miruna”, Doamna Margareta Tat, Primarul Micherechiului, Domnul Viceprimar Berthold Netea, Doamna Ana Ruja, Directorul Școlii
Generale din Micherechi și alți circa 120 de invitați din localitate, dar
și din alte părți.
Asociația caritativ-socială Miruna cuprinde în prezent 18 membri
și a fost înregistrată la Tribunalul din Giula în data de 1 octombrie
2017, dar a luat ființă în jurul unui grup de tineri ortodocși din Micherechi, care încă din anul 2007, după o întâlnire la Giula, cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, au luat inițiativa și au primit binecuvântare pentru a se implica în activități sociale, în scopul ajutorării
unor familii sărace, din Ungaria și România. Astfel, tinerii din Micherechi, cu sprijinul altor credincioși, al Primăriei și Parohiei din localitatea lor, dar și al oamenilor din diferite localități din împrejurimi,
au început ca anual, în Postul Crăciunului, dar nu numai, să adune
tone întregi de îmbrăcăminte, încălțăminte, aparatură electrocasnică,
sau de uz medical, piese de mobilier, jucării pentru copii, alimente
neperisabile și alte produse, pe care le-au împărțit atât la Casa de copii
din Salonta, cât și la zeci și sute de familii nevoiașe din foarte multe
localități și așezăminte sociale, din România, din județele Arad, Bihor, Sălaj, Alba Iulia, etc. (ca de pildă la Orfelinatul pentru copii și
Căminul pentru persoane vârstnice de la Mânăstirea Dumbrava, din
Arhiepiscopia Alba Iuliei, sau de la Mânăstirea Bic, din Episcopia Sălajului), dar și din Ungaria. Aceste activități s-au înmulțit constant,
de la an la an, implicând cu bucurie mulți oameni și tineri care au
strâns aceste produse, iar mai apoi le-au și împărțit la cei destinați,
cu sprijinul unor Parohii, Primării și Asistenți Sociali din localitățile
prin care au trecut. De multe ori, în împărțirea ajutoarelor, tinerii și
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oamenii din Micherechi au fost însoțiți de Ierarh și de alți Clerici.
Ca un obiectiv suplimentar, care a dat ulterior și numele Asociației
înscrise la Tribunal, a fost și strângerea de fonduri pentru ajutorarea
unor copii, sau tineri, ce au avut nevoie de intervenții medicale mai
complexe la Spitale din Ungaria (Seghedin și Giula), conlucrând în
acest sens și cu alte asociații de profil din România. Între acești tineri
s-a numărat și tânăra Miruna Indrie, din Tulca, care are în prezent 10
ani și în 2014 a suferit o intervenție chirurgicală cardiacă la Clinica
din Seghedin, iar acum a luat parte, împreună cu mama ei, la serata de
binefacere de la Micherechi.
Programul seratei a cuprins o piesă de teatru cu caracter religios, oferită cu talent de 12 dintre cei aproximativ 80 de copii de la
Căminul pentru copii din Salonta, unde tinerii din Micherechi au
fost de nenumărate ori, pentru a le oferi produse alimentare, dar și
diferite programe culturale și recreative pentru cei care trăiesc acolo,
începând de la vârsta de 3 ani și până când își găsesc un rost în viață,
și care, la rândul lor, în întregime, au fost invitați la Ziua Copilului,
ținută în multe rânduri, la Micherechi.
De asemenea, în cadrul seratei, a mai fost cuprins un program folcloric, de dansuri populare, executate cu multă însuflețire și pricepere
de tinerii din Ansamblul Folcloric „Gheorghe Nistor”, din Micherechi,
precum și un film de prezentare a câtorva dintre activitățile caritative
de împărțire de ajutoare, desfășurate în ultimii trei ani.
Cuvinte de apreciere, la adresa Asociației și de mulțumire pentru sprijinul acordat, au fost rostite în deschiderea seratei de Domnul
Președinte Robert Ruja, care este foarte apreciat de consătenii săi, de
Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, de Doamna Director Ana Ruja și
de Doamna Primar Margareta Tat.
Toți cei prezenți au fost poftiți apoi la cină, biletele pentru această
manifestare având și un scop caritativ.
În luna octombrie va începe o nouă acțiune de colectare a produselor pentru familiile care vor fi ajutate în această iarnă, în perioada
de Crăciun, iar în acest scop, Asociația „Miruna” a încheiat și un contract de colaborare pe 10 ani, cu Primăria din Micherechi, care le-a
oferit spațiu de depozitare pentru aceste produse.
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