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Anul nou lA CAtedrAlA episCopAlă din GiulA
Anul Nou 2019 (1 ianua-

rie 2019) a fost întâmpinat cu 
multă bucurie și la Catedrala 
Episcopală din Giula, Unga-
ria.

Cu acest prilej, pentru a 
sărbători cele trei evenimente 
ale acestei zile: Praznicul Îm-
părătesc al Tăierii Împrejur a 
Domnului, Sărbătoarea Sfân-
tului Ierarh Vasile cel Mare, 
Arhiepiscopul Cezareei Ca-
padociei și începutul Anului 
Nou calendaristic, Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, s-a aflat în mij-
locul credincioșilor de la Ca-
tedrala Episcopală, săvârșind 
aici Sfânta Liturghie a Sfân-
tului Vasile cel Mare și slujba 
de „Te Deum”, împreună cu 
un sobor format din Părintele 
Protosinghel Visarion Tude-
rici, Secretarul Eparhial, Pă-
rintele Teodor Marc, Consili-
erul Economic al Episcopiei 
și Parohul Catedralei și Ar-
hidiaconul Emanuel Văduva.

La slujbă au luat parte ro-
mâni din Giula, membri ai 
comunității istorice care tră-
iesc în acest oraș, dar și turiști 
români veniți pentru a petre-
ce aici trecerea în Noul An, 
iar răspunsurile liturgice au 
fost date de cântăreții Cate-
dralei. Între credincioși s-au 
numărat și Doamna Maria 
Gurzău Czegledi, Directorul 
Liceului Românesc din Giu-
la, Domnul Ioan Budai, fost 
Director al Liceului, Doamna 
Eva Iova-Șimon, Directorul 
și Redactorul-Șef al Săptă-

mânalului „Foaia Româneas-
că” și alte oficialități.

În cuvântul de învățătură, 
Preasfințitul Părinte Siluan 
a subliniat faptul că toți oa-
menii, de pe fața întregului 

pământ, întâmpină cu mul-
tă bucurie și emoție veni-
rea Noului An, dar această 
bucurie îmbracă un aspect 
aparte pentru creștini, care 
au în centrul vieții și atenției 
lor Persoana Mântuitorului, 
ce trece dincolo de forme-
le obișnuite de manifestare 
a sentimentelor și trăirilor 
omenești, spre o relație nouă 
și profundă a omului cu Cel 
Care primește astăzi Numele 
Său mântuitor, Iisus, vestit 
mai înainte de înger și Care 
se face lumii pricină de bu-
curie duhovnicească și far 
călăuzitor în această lume, 
pentru dobândirea vieții celei 
veșnice.

Un exemplu demn de 
apreciat chiar și pentru oa-

menii de astăzi este oferit 
de Sfântul Vasile cel Mare, 
sărbătorit în fiecare an, în 
data de 1 ianuarie și care ne 
împărtășește peste veacuri 
experiența sa de viață, a unui 

tânăr creștin foarte învățat, 
ce studiază toate materiile 
importante ale științei, dar 
ajunge apoi Ierarh al Biseri-
cii lui Hristos, mare teolog și 
slujitor al Sfântului Altar, de 
la care ne-a rămas o Sfântă 
Liturghie care se săvârșește 
până astăzi în bisericile noas-
tre, regulile de organizare a 
monahismului ortodox răsă-
ritean de obște, sau chinovi-
al, dar și implicarea Bisericii 
în viața socială a cetății, prin 
așezămintele pentru orfani, 
bătrâni și săraci și spitalele 
pentru îngrijirea sănătății.De 
asemenea, Ierarhul le-a urat 
tuturor credincioșilor multă 
sănătate, pace și liniște sufle-
tească și ajutor de la Bunul 
Dumnezeu în Noul An 2019, 

care să fie petrecut de toți în 
credință ortodoxă strămo-
șească.

Copiii și cei care s-au 
pregătit au fost împărtășiți 
cu Sfintele Taine, iar la final 
Preotul Paroh Teodor Marc a 
oferit credincioșilor și o scur-
tă prezentare a evenimentelor 
liturgice și realizărilor admi-
nistrative din anul trecut, în 
viața Parohiei Giula Mare.

Rugăciuni de mulțumire au 
fost înălțate în Catedrala Epi-
scopală din Giula și în noap-
tea trecerii dintre ani, pentru 
binefacerile revărsate asupra 
românilor dreptmăritori din 
Ungaria în Anul 2018, cerând 
totodată ajutorul Lui pentru 
Noul An. Totodată, Ierarhul a 
anunțat și tema Anului Oma-
gial 2019, al satului românesc 
(al preoților, învățătorilor și 
primarilor gospodari) și al 
Anului Comemorativ al Pa-
triarhilor Nicodim Munteanu 
și Iustin Moisescu și al tradu-
cătorilor de cărți bisericești, 
după cum au fost ele stabi-
lite prin hotărârea Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române. Și la acest moment 
liturgic festiv au participat 
credincioși români din Giula, 
dar și oameni veniți din Ro-
mânia, care s-au simțit foarte 
bine, împreună, în comuniu-
ne frățească, ortodoxă și ro-
mânească, în acest centru de 
spiritualitate românesc de la 
Giula.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
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praznicul Bobotezei la românii din Giula slujire inter-ortodoxă, de Anul nou, după calendarul iulian neîndreptat,  
la biserica sârbă din seghedinPraznicul Botezului Dom-

nului, sau Bobotezei (6 ianua-
rie 2019), a fost întâmpinat cu 
bucurie și de credincioșii Cate-
dralei Episcopale românești din 
Giula, Ungaria, care au partici-
pat în număr mare la Sfânta Li-
turghie și Sfințirea cea Mare a 
apei, săvârșite aici de Preasfin-
țitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu un sobor 
format din Părintele Paroh Te-
odor Marc, Consilierul Econo-
mic al Episcopiei și Arhidiaco-
nul Emanuel Văduva.

La fel ca și în anii trecuți, 
sărbătoarea a început încă din 
Ajun, când Ierarhul a săvârșit, 
de asemenea, Slujba Sfintei Li-
turghii și Sfințirea cea Mare a 
Apei, la Paraclisul Episcopal 
din incinta Centrului Eparhial, 
după care a stropit cu Agheas-
ma Mare birourile, centrul ad-
ministrativ, clădirile anexe și 
împrejurimile, unde se află și 

un altar de lemn în stil maramu-
reșean, dar și busturile a două 
personalități românești ce au 
legătură cu Giula, prin naștere, 
sau activitate: Moise Nicoară și 
Liviu Rebreanu.

În însăși ziua Praznicului, 
care în acest an a căzut într-o 
zi de duminică, slujba a fost 
făcută în Catedrală, unde a 
fost săvârșită mai întâi Litur-
ghia Sfântului Vasile Cel Mare, 
după cum prevede tipicul bise-
ricesc în astfel de împrejurări.

În cuvântul de învățătură, 
Ierarhul a vorbit despre im-
portanța deosebită a acestui 
Praznic, care are în centrul său 
Botezul Domnului nostru Ii-
sus Hristos, dar și Sfințirea cea 
Mare a Apei, pe care credincio-
șii de astăzi, la fel ca și cei de 
altă dată, o primesc cu mare bu-
curie, în toate locurile din lume 
în care se găsește un altar de 
rugăciune românesc, iar sfințiții 
slujitori cheamă harul Duhului 

Sfânt peste Agheasma Mare. 
Aceasta dobândește har dum-
nezeiesc și daruri alese, curăți-
toare și vindecătoare de suflete 
și de trupuri și reîmprospătează 
în noi Taina Sfântului Botez, în 
Numele Preasfintei Treimi și ne 
așază în legătură directă, peste 
veacuri, cu minunea săvârșită 
odinioară în Râul Iordanului.

Credincioșii care s-au pre-
gătit, au fost împărtășiți la 
momentul potrivit cu Sfintele 
Taine, iar după Rugăciunea 
Amvonului, Ierarhul și ceilalți 
clerici au făcut și Sfințirea cea 
Mare a apei, în vase pregătite 
special pentru aceasta. În semn 
de binecuvântare, atât Catedra-
la, cât și toți credincioșii parti-
cipanți la Sfintele Slujbe au fost 
stropiți cu Agheasma Mare, pe 
care au dus-o și la casele lor, 
pentru a o avea tot anul, până la 
Sărbătoarea din anul viitor.

În aceste zile, atât la orașe, 
cât și la sate, în locurile în care 

trăiesc credincioși ortodocși ro-
mâni din Ungaria, potrivit tra-
diției, preoți, cântăreți și cete de 
copii, îmbrăcați în cămăși albe, 
merg pe la casele oamenilor 
pentru a le stropi cu Agheasmă 
Mare și sunt primiți de aceștia 
cu emoție și cu bucurie.

Praznicul Botezului Dom-
nului încheie salba Sfintelor 
Sărbători începute la Crăciun, 
sau Nașterea Domnului și fiind 
așezată la începutul noului an 
calendaristic, prin darurile sale 
specifice și bucuria sufletească 
a tuturor celor care o primesc 
cu credință și inimă bună, așază 
întregul an sub semnul curățirii 
sufletelor și a purtării de grijă a 
Bunului Dumnezeu, Care vine 
în lume pentru sfințirea întregii 
naturi și a oamenilor și pentru 
mântuirea lor.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

recepție oficială de Anul nou, la primăria din Giula
Sâmbătă, 19 ianuarie 2019, în sala festivă a Primăriei orașului 

Giula (Gyula), din Ungaria, în prezența a circa 300 de participanți, 
s-a desfășurat tradiționala recepție de Anul Nou, oferită de Domnul 
Primar Görgényi Ernő (Ghiorgheni Erno), care cuprinde și premie-
rea unor personalități din acest oraș, care s-au remarcat în diferite 
domenii de activitate.

La eveniment au luat parte multe oficialități, în0tre care s-au 
numărat Domnul Görgényi Ernő, Primarul Giulei și gazda întregii 
manifestări, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Orto-
doxe Române din Ungaria, Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, 
Consilierul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei, Domnul Florin 
Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Giula, Domnul 
Kovács József, Deputatul de Giula în Parlamentul de la Budapesta, 
aflat la al treilea mandat, Viceprimarii Giulei, Primari și Viceprimari 
din diferite localități din împrejurimi, inclusiv cele românești, ca de 
pildă Micherechi și Chitighaz, conducători ai Consiliului Județean 
Bichiș (Békés), ai Școlilor și Liceelor, ai Poliției, Tribunalului, Vă-
milor și ai altor instituții locale din Giula, între acestea fiind și insti-
tuțiile românești din oraș (Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” și 
Grădinița Românească din Giula, Autoguvernarea pe Țară a Româ-
nilor din Ungaria (AȚRU), Săptămânalele „Foaia Românească” și 
„Cronica”, ș.a.).

Ca de fiecare dată, manifestarea a fost inaugurată prin cuvântul 
de salut al Domnului Primar Görgényi Ernő, care s-a adresat invita-
ților, a prezentat și a evidențiat realizările deosebite din viața orașu-
lui pentru anul 2018 și proiectele care s-au derulat prin implicarea 
Primăriei (locurile de muncă nou-înființate, construcțiile de drumuri 

și restaurările de imobile, la spitale, școli și grădinițe, investițiile 
făcute, dezvoltarea turismului în zonă, etc.), precum și planurile de 
viitor pentru Noul An. Între acestea se numără și amplele lucrări de 
amenajare efectuate la clădirea Castelului „Almássy” (Olmași) și la 
„Parcul „Sfântul Nicolae”, aflat în fața Catedralei Episcopale din 
Giula și în apropierea cetății orașului, care este și o zonă turistică 
foarte căutată, mai ales pe timpul verii.

Au fost premiate de către Primar 6 personalități (oameni de 
succes: profesori, artiști, poeți, scriitori, sau studenți) din oraș, de 
diferite vârste, care s-au remarcat în diverse domenii de activitate 
(educativ, literar, economic, profesional, cultural, sportiv, etc.), care 
au primit plachete cu orașul Giula, diplome și flori. Între aceștia s-a 
numărat și Doamna Veronica Garami (Goromi), Profesoară de mu-
zică și matematică la Liceul „Implom József (Implom Iojef)” din 
Giula, începând din anul 1992.

A urmat apoi un concert profesionist, cu diferite genuri muzica-
le: jazz, pop, swift, rock și blues, din anii 1920, oferit de tânărul și 
foarte talentatul artist Farkás Gábor Gábriel și intitulat „Ori totul, ori 
nimica”, apreciat de toată lumea, iar la final s-a ciocnit și o cupă de 
șampanie, potrivit obiceiului.

Manifestarea constituie un punct de reper în viața orașului Giula, 
la început de An Nou și un semn de mulțumire adusă de Primărie 
instituțiilor și cetățenilor care trăiesc și își desfășoară activitatea lor 
în acest oraș.

Biroul de presă al episcopiei ortodoxe  
Române din Ungaria

Data de 14 ianuarie 2019, reprezin-
tă nu doar Odovania Praznicului Bote-
zului Domnului, după calendarul nou, 
pentru creștinii dreptmăritori de pretu-
tindeni, ci și Anul Nou, Praznicul Tăie-
rii Împrejur a Domnului și Sărbătoarea 
Sfântului Ierarh Vasile 
cel Mare, după calenda-
rul iulian, neîndreptat.

Răspunzând invitației 
adresate de Preasfințitul 
Părinte Lukijan (Luchi-
an) Pantelici, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Sârbe 
din Ungaria și Adminis-
tratorul Eparhiei Ortodo-
xe Sârbe din Timișoara, 
în biserica ortodoxă sâr-
bă din Seghedin (Sze-
ged), Ungaria, a avut loc 
o slujire inter-ortodoxă, 
la care, alături de Ierar-
hul sârb a co-liturghisit și Preasfinți-
tul Părinte Siluan, Episcopul Eparhi-
ei Ortodoxe Române din Ungaria și 
Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, 
dar și alți clerici din cele două Eparhii, 
din Ungaria și din România. O slujire 
asemănătoare, inter-ortodoxă, a avut 
loc recent și în Catedrala Episcopală 
Românească din Giula, Ungaria, cu 
prilejul hramului acestei Catedrale, la 
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae 
(6 decembrie 2018), dar de data aceas-
ta ea s-a petrecut în biserica ortodoxă 
sârbă din Seghedin. Cele două slujiri 
relevă dorința de întărire a relațiilor 
frățești, inter-ortodoxe, a celor două 
Eparhii, română și sârbă, care funcțio-
nează pe teritoriul Ungariei, alături de 
alte trei jurisdicții ortodoxe (bulgară, 
greacă și maghiară, aflată sub autori-
tatea Patriarhiei Moscovei), dar și pe 
aceea de a consolida acest gen de re-
lații pentru Eparhiile care funcționea-
ză în Serbia: Episcopia românească a 
Daciei Felix, de la Vârșeț și Eparhiile 
Ortodoxe Sârbe din Voievodina și din 
Sudul Dunării.

Din soborul slujitor, alături de cei 
doi Ierarhi: PS Lukijan și PS Siluan, 
au mai făcut parte Părintele Iustin 
Stoianovici, Exarhul mănăstirilor din 
Eparhia Sârbă de Timișoara, Părintele 
Dalibor Milencovici, Parohul bisericii 
sârbe din Seghedin, Părintele Aurel 
Becan, Protopop Ortodox Român de 

Seghedin și Paroh la Cenadul Ungu-
resc (Magyarcsanád), Părintele Tibor 
Imrenyi, Parohul bisericii ortodoxe 
maghiare din Seghedin, Părintele Sve-
tomir Milicici, Parohul bisericii sârbe 
din Desk (Ungaria), Părintele Dina 

Ciocov, Paroh la biserica sârbă din 
Sânnicolaul Mare (Județul Timiș), Di-
aconii Ștefan Milișavici și Miodrag Io-
vanovici, ai Preasfințitului Părinte Epi-
scop Lukijan și Arhidiaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala Episcopală 
Românească din Giula, iar răspunsuri-
le la strană au fost date de grupul coral 
de credincioase al Parohiei sârbe din 
Sânnicolau.

Cuvântul de învățătură al zilei l-a 
ținut Preasfințitul Părinte Lukijan, care 
a vorbit despre darul cel mare pe care 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dum-
nezeu și Om adevărat, îl face tuturor 
celor care cred în El și care Îl urmează 
în fiecare zi a vieții lor, punându-și toa-
tă nădejdea lor în El.

Credincioșii care s-au pregătit, au 
fost împărtășiți cu Sfintele Taine, care 
lucrează în modul cel mai desăvârșit, 
prin puterea Mântuitorului Hristos, 
marele dar al unității creștine, dar și pe 
toate cele de trebuință și de folos fiecă-
rui suflet de creștin ortodox.

Îndată după Sfânta Liturghie a fost 
săvârșită și slujba de „Te Deum”, pen-
tru Noul An.

Atmosfera de comuniune și bucu-
rie, la început de An Nou calendaris-
tic, după stil vechi și la sfârșit de Praz-
nic al Bobotezei, după calendarul nou, 
a continuat și la agapa frățească care a 
urmat după aceea.

Preasfințitul Părinte Siluan, 

adresându-se credincioșilor, a subli-
niat faptul că Praznicele sărbătorite 
acum aduc mare bucurie și binecuvân-
tare în sufletele credincioșilor orto-
docși de pretutindeni și a vorbit despre 
importanța unor astfel de slujiri comu-

ne, care se fac spre bu-
curia credincioșilor sârbi 
și români, aflați sub pur-
tarea de grijă a Sfintelor 
Biserici Ortodoxe Auto-
cefale Surori din care fac 
parte. Aceștia pot, astfel, 
să experimenteze în mod 
concret puterea jertfelni-
că a dragostei și chemă-
rii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, Care S-a 
rugat și a lucrat dumne-
zeiește ca toți să fie Una, 
dar care pot să își păs-
treze și să își afirme, în 

același timp, darurile, caracteristicile 
și specificul neamului din care fac par-
te, în bună conviețuire cu ceilalți, spre 
dobândirea vieții veșnice și a Împără-
ției Cerurilor.

Biserica ortodoxă sârbă din Seghe-
din a fost construită de sârbi, între anii 
1773-1778 și ea deține multe cărți și 
obiecte liturgice vechi, de mare valoa-
re, ca de pildă o icoană cu Năframa 
Sfintei Veronica, de secol XVII, adusă 
din Rusia și fiind pictată în stilul școlii 
lui Andrei Rubleov, sau două icoane 
vechi, cu Maica Domnului, aduse din 
Serbia în timpul migrației din 1690. 
Între anii 1996 și 2017, tot aici, în bi-
serica ortodoxă sârbă, cu binecuvân-
tarea Episcopului Ortodox Sârb din 
Ungaria, au fost săvârșite și slujbe în 
limba română, o dată pe lună, pentru 
Parohia Ortodoxă Românească din 
Seghedin, care a luat ființă la inițiati-
va și sub purtarea de grijă a Părinte-
lui român Aurel Becan, iar din 9 iulie 
2017 ele au continuat la Paraclisul ro-
mânesc amenajat în incinta Hotelului 
Forrás (Foraș), din Seghedin și sfin-
țit pentru românii ortodocși din acest 
oraș universitar, de către Preasfințitul 
Părinte Episcop Siluan.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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delegație de la Ministerul pentru românii de pretutindeni, la Giula
O delegație a Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni 
(MRP), de la București, forma-
tă din Domnul Secretar de Stat 
Victor Alexeev și Domnul Radu 
Cozma, Șef serviciu Acțiuni pen-
tru comunitățile istorice româ-
nești și însoțită de Domnul Flo-
rin Trandafir Vasiloni, Consulul 
General al României la Giula, a 
avut vineri, 18 ianuarie 2019, o 
întâlnire lucru la Giula, în Un-
garia, cu reprezentanții mediului 
asociativ românesc, ai Episcopi-
ei Ortodoxe Române din Unga-
ria, ai școlii și mass-mediei ro-
mânești din Giula, având ca scop 
informarea privind finanțările 
nerambursabile oferite de MRP 
pentru anul 2019.

Vizita a început cu o întâlni-
re a delegației cu reprezentanții 
celor mai multe instituții ro-
mânești din Ungaria, la sediul 
Liceului Românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Giula, unde au 
fost purtate discuții cu Doamna 
Maria Gurzău Czeglédi, Direc-
torul Liceului și gazda acestei 
întâlniri, Domnul Traian Cresta, 
Purtătorul de cuvânt al comuni-
tății românești în Parlamentul de 
la Budapesta, Domnul Tiberiu 
Iuhas, Președintele Autoguver-
nării pe Țară a Românilor din 
Ungaria (AȚRU), Domnul Ale-
xandru Fina, Vicepreședintele 
AȚRU, Domnul Gheorghe Coz-
ma, Directorul Oficiului AȚRU, 
Doamna Eva Iova Șimon, Di-
rectorul Săptămânalului „Foaia 
Românească”, Doamna Delia 
Covaci, Directorul Executiv și 
Redactorul Șef al Săptămânalu-
lui „Cronica” al AȚRU, Doamna 
Maria Kalcsó, Primarul comu-
nei Chitighaz, reprezentanți ai 
Autoguvernărilor Românești 
Locale din împrejurimi (Giula, 
Chitighaz, Apateu, Aletea, Leu-
cușhaz, Macău, etc.), clerici din 
partea Episcopiei Ortodoxe Ro-

mâne din Ungaria care fac parte 
și din Autoguvernări Românești 
Locale (Pr. Origen Sabău, Paroh 
la Apateu și Consilier Cultural 
al Episcopiei, Părintele Aurel 
Becan, Protopop de Seghedin, 

Părintele Ionuț Negrău, Paroh la 
Săcal). Au fost expuse în detaliu 
principiile și posibilitățile de fi-
nanțare nerambursabilă oferite 
în acest an de Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni în sco-
pul susținerii unor instituții și 
organizații românești din jurul 
granițelor și din diasporă pentru 
menținerea și păstrărea identită-
ții naționale, culturale și spiritua-
le a comunităților românești care 
trăiesc aici, iar Domnul Secretar 
de Stat Victor Alexeev, aflat pen-
tru prima dată în vizită la comu-
nitatea românească din Ungaria, 
a avut ocazia să cunoască mai 
îndeaproape Liceul Românesc 
„Nicolae Bălcescu” din Giula.

Una dintre cele mai impor-
tante și longevive reviste ale ro-
mânilor din Ungaria este „Foaia 
Românească”, apărută pentru 
prima dată în 15 ianuarie 1951, 
sub patronajul Uniunii Cultu-
rale a Românilor din Ungaria 

(UCRU) și care a beneficiat de-a 
lungul anilor și de finanțare din 
partea Departamentului, sau 
Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni. Ea a găzduit cea 
de-a doua parte a întâlnirii cu 

delegația venită de la București, 
pentru a stabili felul în care va 
putea fi sprijinită și în acest an, 
în activitatea mediatică româ-
nească pe care o depune.

Seara, membrii delegației de 
la MRP au fost întâmpinați la 
Catedrala și Reședința Episco-
pală din Giula de către Preasfin-
țitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu mem-
brii Permanenței Consiliului 
Eparhial: Părintele Arhimandrit 
Calinic Covaci, Consilierul Ad-
ministrativ Bisericesc, Părintele 
Protosinghel Visarion Tuderici, 
Secretarul Eparhial, Părintele 
Origen Sabău, Consilierul Cul-
tural, Părintele Teodor Marc, 
Consilierul Economic, Părintele 
Aurel Becan, Protopop de Se-
ghedin, dar și de alți preoți ai 
Episcopiei. Ierarhul le-a prezen-
tat oaspeților Catedrala Episco-
pală și date importante din viața 

Bisericii Ortodoxe Române, care 
au marcat de-a lungul vremii co-
munitatea românească ortodoxă 
din Ungaria, în dorința ei de or-
ganizare sub oblăduirea Bisericii 
Strămoșești, după care întâlnirea 
a continuat în sala de ședințe a 
Episcopiei, unde au fost pre-
zentate aspecte importante din 
cadrul colaborării din ultimii 
ani între Episcopie și Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni, 
anumite lucruri care ar putea fi 
îmbunătățite, în ceea ce privește 
suportul legal pentru acordarea 
ajutoarelor nerambursabile și 
proiectele ce vor putea fi desfă-
șurate și pe viitor. Domnul Di-
rector Radu Cozma, specializat 
pe chestiunile tehnice, a prezen-
tat noutățile și oportunitățile din 
programul de finanțare din acest 
an și va păstra legătura cu preoții 
Episcopiei care se vor implica în 
desfășurarea unor activități spe-
cifice susținute de MRP. Domnul 
Secretar de Stat Victor Alexeev 
a semnat în Cartea de Onoare a 
Episcopiei.

Atmosfera de comuniune ro-
mânească, care a făcut referire 
atât la românii din Ungaria, dar 
și la cei din Republica Moldova, 
din Ucraina, Serbia și împreju-
rimi, a continuat la recepția ofe-
rită de Episcopie în cinstea oas-
peților de la București.

Delegația de la MRP, condusă 
de Domnul Secretar de Stat Vic-
tor Alexeev, se află în perioada 
14-23 ianuarie 2019, într-o cam-
panie de informare asupra finan-
țărilor nerambursabile oferite de 
acest Minister pentru anul 2019 
și vizita îi cuprinde pe românii 
din Ucraina, Ungaria, Serbia (în 
Voivodina și Timoc) și pe cei din 
Bulgaria.
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