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Tiberiu iuhas, PreședinTele auToguvernării  
Pe Țară a românilor din ungaria,  

a fosT condus Pe ulTimul drum
Marți, 26 martie 2019, 

în a doua zi după Praznicul 
Împărătesc al Buneives-
tiri, Domnul Tiberiu Iuhas 
(1958-2018), Președinte-
le Autoguvernării pe Țară 
a Românilor din Ungaria 
(AȚRU), a fost condus pe 
ultimul drum. Slujba de 
prohodire a fost săvârșită la 
Cimitirul din Orașul Mare 
Românesc, din Giula, de 
către Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhi-
ei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu un 
numeros sobor de clerici 
aparținând acestei Episco-
pii, format din Părintele 
Arhimandrit Calinic Co-
vaci, Consilierul Adminis-
trativ-Bisericesc al Episco-
piei, Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secre-
tarul Eparhial, Părintele 
Florin Olteanu, Protopop 
de Giula și Paroh de Chi-
tighaz, Părintele Origen 
Sabău, Protopop de Dobri-
țân (Debrecen) și Paroh la 
Apateu, Părintele Teodor 
Marc, Consilierul Econo-
mic al Episcopiei și Paroh 
la Catedrală, Părintele Pe-
tru Pușcaș, Paroh la Giula 
Mică, Părintele Ioan Bun, 
Paroh la Micherechi, Pă-
rintele Cosmin Pop, Paroh 
la Jaca, Părintele Ionuț Ne-

grău, Paroh la Săcal și Arhi-
diaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală 
din Giula. Răspunsurile la 
slujba înmormântării au 

fost date alternativ, de ti-
neri psalți, membri ai Gru-
pului Psaltic „Sfântul Ioan 
Damaschin” din Arad și ai 
Grupului Coral „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, al Arhi-
episcopiei Timișoarei, iar 
la acest moment trist din 
viața comunității românești 
din Ungaria a luat parte 
foarte multă lume, în jur de 
400 de credincioși și multe 
oficialități, între care s-au 
numărat Domnul Florin 
Trandafir Vasiloni, Consu-
lul General al României la 
Giula, Domnul Consul Tu-
dor Adrian, de la Consula-
tul General al României la 

Seghedin, Domnul Traian 
Cresta, Reprezentantul co-
munității românești în Par-
lamentul de la Budapesta, 
Domnul Görgényi Ernő, 

Primarul Orașului Giula, 
Domnul Gheorghe Coz-
ma, Directorul Oficiului 
AȚRU, Doamna Mariana 
Negrău Vetro, Directorul 
Centrului de Documenta-
re și Informare al AȚRU, 
Doamna Maria Gurzău 
Czeglédi, Directorul Li-
ceului Românesc „Nico-
lae Bălcescu” din Giula, 
Doamna Delia Covaci, 
Directorul Executiv și Re-
dactorul Șef al Săptămâna-
lului „Cronica” al AȚRU, 
Doamna Eva Iova Șimon, 
Directorul Săptămânalului 
„Foaia Românească”, Pri-
mari și conducători ai Șco-

lilor, Grădinițelor și ai Au-
toguvernărilor Românești 
Locale din localitățile în 
care funcționează acestea 
(Giula, Budapesta, Miche-
rechi, Chitighaz, Aletea, 
Leucușhaz, Bichișceaba, 
Șărcad, Crâstor, Apateu, 
Săcal, Jaca, etc., din cele 
trei Județe de la marginea 
dinspre Răsărit a Ungari-
ei, în care trăiesc români: 
Bichiș-Békés, Bihorul Un-
guresc-Hajdú Bihar și Ci-
ongrad-Csongrád), mem-
bri ai familiei și consăteni 
ai Domnului Președinte 
Iuhas, din Micherechi, re-
prezentanți ai mass-media 
românești din Ungaria și 
ai mediului universitar din 
Arad, ș.a.

Cu o seară înainte, chiar 
de Praznicul Buneives-
tiri, a avut loc și o slujbă 
de pomenire, sau un „Tri-
saghion”, pentru Domnul 
Președinte Tiberiu Iuhas, 
săvârșită de Preasfințitul 
Părinte Siluan și clerici ai 
Episcopiei din Ungaria, în 
Catedrala Episcopală din 
Giula, la care, de aseme-
nea, au participat circa 250 
de credincioși și oficiali-
tăți, între care s-au numărat 
și conducători ai corpului 
diplomatic român acredi-
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Tiberiu iuhas, Președintele autoguvernării  
pe Țară a românilor din ungaria,  

a fost condus pe ultimul drum

slujire inter-ortodoxă la catedrala ortodoxă maghiară din budapesta,  
în duminica ortodoxiei

tat în Ungaria, în frunte 
cu Domnul Ambasador 
Marius Lazurca, de la Bu-
dapesta și Domnul Consul 
General Florin Trandafir 
Vasiloni, de la Giula.

În ambele împrejurări, 
Preasfințitul Părinte Silu-
an a rostit câte un cuvânt 
de apreciere și evocare a 
personalității Domnului 
Tiberiu Iuhas, care a fost 
Șef al Oficiului AȚRU, în-
tre anii 1999-2014 și Pre-
ședintele AȚRU, din 2014 
și până acum, la vremea 
mutării sale la cele veșni-
ce și a transmis mesajul 
de condoleanțe din partea 
Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, având 
în vedere nu doar faptul 
că Domnul Tiberiu Iuhas a 
fost conducător al unei in-
stituții importante a româ-
nilor din Ungaria, AȚRU, 
ci și membru în Consiliul 
și Adunarea Eparhială a 
Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, precum 
și membru în Consiliul 
Parohial al Parohiei Giula 
Mică, în mai multe man-
date, îngrijindu-se, alături 
de ceilalți colegi ai săi, de 
bunul mers al vieții bise-
ricești în aceste instituții 
menționate. A cultivat în-
totdeauna relații de res-
pect reciproc, cu condu-
cerea Eparhiei, cu Ierarhii 
acesteia și cu Părinții de 
la Centrul Eparhial. Între 
rudeniile sale de seamă, 
din cadrul comunității ro-
mânești din Ungaria, se 
numără și verișoara sa, 

Doamna Maria Gurzău 
Czeglédi, Directorul Lice-
ului Românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Giula.

A fost înzestrat de Bu-
nul Dumnezeu cu inimă 
bună și cu vorbă senină 
și caldă, cu dorința de în-
țelegere față de aproapele 
său și cu simțul responsa-
bilității și al seriozității în 
ceea ce privește activitatea 
sa administrativă, pe care 
a desfășurat-o vreme înde-
lungată în fruntea Oficiu-
lui AȚRU și apoi ca Preșe-
dinte al AȚRU, fapt pentru 
care a fost apreciat de mul-
ți oameni și de membri din 
cadrul comunității româ-
nești din Ungaria, din care 
a făcut parte.

S-a născut în una dintre 
cele mai cunoscute loca-
lități românești din Unga-
ria, la Micherechi, în data 
de 6 februarie 1958, însu-
șindu-și modul de viață și 
valorile tradiționale care 
animă această comunitate. 
La Școala Generală Ro-
mânească de aici a făcut 
primele 8 clase primare. 
Apoi, la fel ca și majori-
tatea tinerilor români din 
Ungaria, de odinioară și 
de astăzi, a urmat cursu-
rile Liceului Românesc 
„Nicolae Bălcescu” din 
Giula, după care a devenit 
student la Catedra de Lim-
ba Română a Universității 
ELTE din Budapesta.

Din timpul studenției 
sale, a publicat cu regu-
laritate articole în Săptă-
mânalul Românesc „Foaia 
Noastră”, unde a și lucrat 

mai apoi, ca redactor-jur-
nalist, începând din anul 
1982 și până în 1999, când 
a câștigat concursul pentru 
postul de Șef al Oficiului 
Autoguvernării pe Țară a 
Românilor din Ungaria. 
De asemenea, tot el este 
cel care a înființat și Săp-
tămânalul „Cronica”, al 
Autoguvernării pe Țară a 
Românilor din Ungaria, în 
anul 2003.

Ca Șef de Oficiu al 
AȚRU și-a desfășurat cu 
multă satisfacție sufle-
tească o parte însemnată a 
activității sale, fiind ajutat 
în același timp, cu dăruire 
și jertfelnicie, în viața sa 
familială și personală, de 
Doamna Profesoară Ana 
Iuhas, născută Ardelean, 
cadru didactic renumit și 
foarte apreciat al Liceului 
Românesc „Nicolae Băl-
cescu” din Giula. Împreună 
cu aceasta au avut o fiică, 
numită tot Ana și care a ur-
mat parcursul profesional 
al mamei sale, devenind 
la rândul ei Profesoară. 
Din păcate, după mai bine 
de un sfert de veac petre-
cut împreună cu soția sa, 
Doamna Profesoară Ana 
Iuhas Sr. s-a mutat la cele 
veșnice, în urmă cu aproa-
pe un deceniu, în data de 
17 septembrie 2009. Anul 
trecut, însă, în 4 septembrie 
2018, Bunul Dumnezeu l-a 
învrednicit, cu multă bucu-
rie, să își vadă nepotul, pe 
nume Daniel.

În această perioadă a ști-
ut să păstreze relații bune 
cu colegii săi de muncă 
(între care, la loc de cinste 

s-au numărat Domnul Tra-
ian Cresta, Doamna Mari-
ana Negrău Vetro, Domnul 
Gheorghe Cozma, membrii 
Redacției Ziarului „Croni-
ca”, și mulți alții), cu auto-
ritățile locale și de stat, din 
Ungaria și România, cu re-
prezentanți ai comunității 
românești din Ungaria, dar 
și cu diferiți oameni din 
România, în special din 
părțile Făgetului și Aradu-
lui, care l-au apreciat sin-
cer, ca pe un prieten și care 
l-au vizitat de multe ori, 
în cadrul unor programe 
comune, sau împreună cu 
cete de colindători care, în 
vremea Sfintei Sărbători a 
Nașterii Domnului, veneau 
an de an să aducă tradiții-
le și datinile românești la 
românii din Bihorul Ungu-
resc, din Giula și împreju-
rimi.

A purtat cu stoicism 
crucea vieții și a activității 
sale, până când suferin-
țele, necazurile și grijile 
lumii acesteia l-au răpus, 
trecând la cele veșnice, în 
urma unei scurte suferințe, 
în seara zilei de 21 martie 
2019, la vârsta de 61 de 
ani.

Trupul său a fost așezat 
în glia străbună, alături de 
soția sa, Ana Iuhas, în Ci-
mitirul din Orașul Mare 
Românesc, din Giula, în 
cadrul slujbei de prohodire 
care a avut loc în data de 
26 martie 2019.

biroul de Presă
al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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Continuând o frumoasă tradiție ini-
țiată în Budapesta de mai mulți ani, 
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Unga-
ria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Fe-
lix, împreună cu un sobor 
de preoți și diaconi repre-
zentând celelalte jurisdic-
ții ortodoxe din Ungaria 
și având binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Pă-
rinte Antonie, Arhiepi-
scop Rus de Budapesta 
și Viena și Conducător 
al Eparhiei Ortodoxe 
Maghiare din Ungaria, a 
săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească în Catedrala 
Ortodoxă Maghiară din 
Budapesta, în Duminica 
Ortodoxiei din acest an 
(17 martie 2019).

Din soborul slujitor au 
mai făcut parte Părintele 
Magyar István și Părintele Sviatoslav 
Bulah, de la Catedrala Ortodoxă Ma-
ghiară „Adormirea Maicii Domnului”, 
din Budapesta, Părintele Marius Ma-
ghiaru, Protopop Ortodox Român de 
Budapesta, Părintele Arhimandrit Ata-
nasie Sultanov, Exarhul Episcopiei Or-
todoxe Bulgare din Ungaria, Diaconul 
Ștefan Milișavici, de la Biserica Orto-
doxă Sârbă „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Budapesta, Arhidiaco-
nul Nikolai Dadanyi (urmaș al ctitori-
lor acestei Catedrale, construită în anul 
1801, de macedo-români și de greci) și 
Diaconul Vladimir Ceposov, de la Ca-
tedrala Maghiară și Arhidiaconul Ema-
nuel Văduva, de la Catedrala Episco-
pală Românească din Giula. La slujbă 
au luat parte și oficialități, între care s-a 
numărat Domnul Florin Trandafir Vasi-
loni, Consulul General al României la 
Giula.

Răspunsurile liturgice, dar și citirile 
biblice, „Crezul” și „Tatăl nostru”, au 
fost rostite alternativ, în mai multe lim-
bi (română, maghiară, greacă, slavonă, 
sârbă și bulgară) de grupul coral al Ca-
tedralei Ortodoxe Maghiare cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, din Bu-
dapesta și de alți cântăreți reprezentând 
Eparhiile română și maghiară din Bu-

dapesta, contribuind și în felul acesta la 
exprimarea diversității de expresie și a 
unității de credință ortodoxă a tuturor 
celor care s-au aflat împreună, în duh de 
rugăciune, în această biserică ortodoxă 

reprezentativă din capitala Ungariei.
Copiii și cei care s-au pregătit au fost 

împărtășiți de Ierarh, la vremea potrivi-
tă, cu Sfintele Taine, arătând astfel, atât 
clericii împreună-slujitori, cât și credin-
cioșii care s-au cuminecat, unitatea de-
plină a Bisericii Ortodoxe, întemeiată 
pe Jertfa Răscumpărătoare a Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos și pe Împăr-
tășirea cu Sfântul Său Trup și Scumpul 
Său Sânge, întru mărturisirea aceleași 
credințe creștin-ortodoxe, dincolo de 
particularitățile de limbă și neam.

Preasfințitul Părinte Siluan și-a ex-
primat bucuria de a putea sluji din nou 
la Budapesta, împreună cu ceilalți cle-
rici, în Duminica Ortodoxiei și a adus 
mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte 
Antonie, Arhiepiscop Rus de Budapes-
ta și Viena și Conducător al Eparhiei 
Ortodoxe Maghiare din Ungaria, pen-
tru binecuvântarea acordată și gazdelor, 
pentru ospitalitatea arătată. Apoi, potri-
vit obiceiului din Patriarhia Română, a 
dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la 
Duminica Ortodoxiei, care a fost tra-
dusă anterior și în limba maghiară, de 
Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, 
Consilierul Administrativ-Bisericesc al 
Episcopiei din Ungaria și citită acum în 
această limbă de către Părintele Proto-

pop Marius Maghiaru.
Părintele Magyar István a rostit, 

de asemenea, un cuvânt de mulțumire 
adresat Ierarhului și celorlalți clerici 
pentru această slujire din Duminica 

Ortodoxiei și a oferit 
Preasfințitului Părinte 
Siluan o copie a icoanei 
Maicii Domnului de la 
Mânăstirea Sârbească 
Bezdin, din părțile Ara-
dului, după care există 
o copie mai mare și în 
Catedrala Maghiară din 
Budapesta, care la rândul 
ei este foarte apreciată de 
credincioși și a adus în 
viața acestora împlinirea 
rugăciunilor și tămăduire 
de boli.

La final, toți credin-
cioșii au sărutat Sfânta 
Cruce și au primit bine-
cuvântarea Ierarhului și 

anafură, potrivit tradiției.
Bucuria comuniunii frățești inter-or-

todoxe a continuat și la agapa comună 
care a urmat după slujbă și la care au 
luat parte clericii slujitori.

Slujirea comună inter-ortodoxă, sub 
protia Ierarhului Ortodox Român din 
Ungaria, a fost inaugurată în anul 2005, 
de către Preasfințitul Părinte Sofronie 
Drincec, la vremea aceea conducător al 
Eparhiei Ortodoxe Române din Unga-
ria și ea a fost continuată cu sfințenie, 
prin slujiri anuale, ce au fost găzduite, 
rând pe rând, de mai multe dintre loca-
șurile de cult din Budapesta, ale celor 
5 jurisdicții ortodoxe care trăiesc astăzi 
în Ungaria: Exarhatul pentru Ungaria și 
Austria al Patriarhiei Ecumenice, Epar-
hia Ortodoxă Sârbă din Ungaria, Epar-
hia Ortodoxă Română din Ungaria, 
Eparhia Ortodoxă Bulgară din Ungaria 
și Eparhia Ortodoxă Maghiară din Un-
garia, aflată sub jurisdicția Patriarhiei 
Moscovei, care a fost și gazda acestei 
slujiri, de Duminica Ortodoxiei, din 
acest an.

 
biroul de Presă

al episcopiei ortodoxe
române din ungaria
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slujire arhierească la Jaca, în duminica sfintei cruci
În Duminica a 3-a din Postul Mare (31 martie 2019), închina-

tă Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat în mijlocul credincio-
șilor ortodocși români din Jaca (Zsáka), Protopopiatul Dobrițân 
(Debrecen), unde a săvâr-
șit Sfânta Liturghie Arhi-
erească în biserica satului, 
împreună cu Părintele Pa-
roh Cosmin Pop și cu Arhi-
diaconul Emanuel Văduva, 
de la Catedrala Episcopală 
din Giula. Răspunsurile la 
strană, la fel ca în fiecare 
duminică, au fost date de 
Doamna Preoteasă Eca-
terina Pop, iar la slujbă 
au luat parte credincioși 
din Jaca, oficialități, ca de 
pildă Domnul Viceprimar 
Pap József (Pop Iojef), 
sau Domnul Galló Ferenc 
(Galo Ferenț), Viceprimar 
al Comunei Medgyesbodzás, din Județul Békés (Bichiș), precum 
și oaspeți din Oradea: Doamna Viorica Cherteș, Președintele 
Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Oradea (AFOREO), 
Bianca Diana Popa, elevă în clasa a 11-a, la Liceul de Artă din 
Oradea și Gligor Darius Cristian, elev în clasa a 3-a la același 
Liceu.

Ierarhul a fost întâmpinat, potrivit tradiției, la intrarea în bise-
rică, de Preotul Paroh și credincioși de diferite vârste, între care 
s-au numărat și copii, după care a urmat Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a subliniat valoarea Sfin-
tei Cruci în învățătura creștină, care oferă o altă perspectivă de 
abordare asupra vieții, prin exemplul Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, Care Dumnezeu fiind, nu S-a rușinat să ia asupra Sa firea 
omenească cu toate neputințele și limitările ei, precum și toate 
cele smerite, sărace și grele ale lumii acesteia, pentru a le da un 
alt sens și a Se arăta astfel, de partea omului, așa cum nimeni nu 
a știut și nu a putut să o facă la fel până la El. Moartea de ocară, 
cum era socotită moartea pe Cruce, prin Răstignire, nu este evi-
tată de El, și astfel, cu putere dumnezeiască el biruie pe cel mai 
mare vrăjmaș al omenirii, și anume moartea, dar și suferințele și 
greutățile lumii acesteia primesc o altă semnificație și abordare, 
prin Hristos, pentru omul credincios și devin curățitoare de păca-
te, dacă sunt acceptate de către acesta, care înțelege că viața are 
și un alt sens, prin iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui. 
Toate le pot, împreună cu Hristos, Cel Care mă întărește, dar mai 
întâi trebuie să mă lepăd de eul meu egoist și să descopăr viața 
așa cum și Hristos a trăit-o, iar aceasta este esența vieții creștine.

La vremea potrivită, în timpul împărtășirii clerului, eleva Bi-
anca Diana Popa, cu vocea ei deosebită, a cântat credincioșilor 
două pricesne potrivite cu tema acestei duminici: „Jos, sub Cru-
cea răsturnată” și „Cine bate în poartă așa de târziu”, iar la fi-

nal, elevul Gligor Darius Cristian, fratele acesteia, a interpretat 
la vioară un fragment din Concertul Nr. 3, în Sol Major, Opus 3, 
de Antonio Vivaldi. Piesele muzicale prezentate de cei doi elevi 
artiști orădeni au fost un cadou de suflet, oferit credincioșilor ro-

mâni din Jaca prin mijloci-
rea Doamnei Președinte Vi-
orica Cherteș, care se află 
în bune relații cu această 
Parohie de mai mulți ani, 
organizând aici diferite ac-
tivități comune, de-a lungul 
vremii.

La final, Preotul Pa-
roh a mulțumit Ierarhului 
pentru această vizită mi-
sionar-pastorală efectuată 
la Jaca în vremea Postului 
Mare, pentru cuvântul de 
învățătură, binecuvântarea 
împărtășită și bucuria fă-
cută credincioșilor, care au 
fost unși cu mir și au pri-

mit anafură. Atmosfera de comuniune a continuat și după aceea, 
în timpul agapei comune oferite oaspeților din partea Părintelui 
Paroh.

Biserica de zid românească din Jaca datează din anul 1791 
și ea a fost construită în locul unei alte biserici 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 celor două State, Român și Maghiar, prin Secretariate-
le de Stat pentru Culte, de la București și Budapesta, care au per-
mis atât executarea unor ample lucrări de restaurare, exterioare 
și interioare, la locașul de cult, între care și înlocuirea integrală a 
acoperișului și restaurarea turlei, cât și achiziționarea și amena-
jarea unei case parohiale noi, pentru Preotul Paroh și familia sa.

Biserica din Jaca a fost sfințită în data de 23 august 2015, de 
un sobor de Ierarhi, format din Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, 
Mitropolitul Banatului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul 
Oradiei și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul românilor orto-
docși din Ungaria.

Dincolo de îndatoririle parohiale obișnuite, Părintele Cosmin 
Pop se ocupă de mai mulți ani cu organizarea unor Tabere de 
iconografie pentru copii, atât la Jaca, unde a fost hirotonit Diacon 
și Preot pentru această Parohie în anul 1999, de către Preasfințitul 
Părinte Sofronie, pe vremea când acesta era Episcop al Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, cât și la Budapesta, Giula, Otlaca 
Pustă, sau în alte părți, unde a fost solicitat.

Actualmente, în Jaca trăiesc circa 1600 de locuitori, dintre 
care cei care se declară români sunt în jur de 50-100 de persoane.

biroul de Presă al episcopiei ortodoxe 
române din ungaria
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