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Anul nou lA CAtedrAlA episCopAlă din GiulA
Anul Nou (1 ianuarie 2020) 

a fost întâmpinat cu bucurie 
și la Catedrala Episcopală din 
Giula, Ungaria, de credincio-
șii ortodocși români care tră-
iesc în acest oraș reprezentativ 
pentru comunitatea ortodoxă 
română din Ungaria, dar și de 
turiștii români aflați în trecere 
prin acest oraș, pentru a pe-
trece aici intrarea în Noul An. 
Aceștia au venit din diferite 
părți și orașe ale României, 
ca de pildă Arad, Cluj, Pitești, 
Curtea de Argeș, ș.a.

La fel ca și în anii trecuți, ei 
au întâmpinat trecerea dintre 
ani, după ora României (cu o 
oră anterioară orei Ungariei), 
în rugăciune, în Catedrală, 
unde a slujit Preasfințitul Pă-
rinte Episcop Siluan, împre-
ună cu un sobor format din 
Părintele Arhimandrit Calinic 
Covaci, Consilierul Adminis-
trativ-Bisericesc al Episcopiei, 
Părintele Protosinghel Visari-
on Tuderici, Secretarul Epar-
hial, Părintele Florin Olteanu, 
Protopop de Giula și Paroh la 
Chitighaz, Părintele Teodor 
Marc, Parohul Catedralei și 
Consilierul Economic al Epi-
scopiei și Arhidiaconul Ema-
nuel Văduva. Cu acest prilej, 
după rugăciunile de mulțu-
mire pentru toate binefacerile 
revărsate asupra Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria și 
Episcopiei Daciei Felix, Ierar-
hul a rostit un cuvânt despre 
momentul special al trecerii 
dintre ani, într-un loc aparte, 
cum este orașul Giula, situat 
la granița între două Țări: Ro-
mânia și Ungaria, în prezența 
românilor din comunitatea 

istorică, dar și a celor veniți 
din România, în scop turistic, 
aflați acum în duh de rugăciu-
ne și comuniune frățească ro-
mânească, sub purtarea de gri-
jă a Bisericii Străbune, care, 
în acest An Omagial, 2020, 
ne îndeamnă pe toți să sporim 

grija față de părinți și copii, 
care după 1990, prin emigra-
ție, au fost expuși la schimbări 
radicale și la multe provocări, 
iar în același timp, să cultivăm 
și recunoștința față de filan-
tropii ortodocși români, care 
de-a lungul veacurilor au știut 
să sprijine această Biserică și 
lucrarea ei misionar pastora-
lă, după cum a făcut în mod 
exemplar și marele mecenat 
Emanuil Gojdu, născut la Ora-
dea și trăitor multă vreme în 
Ungaria, la Budapesta (1802-
1870). Momentul concret al 
trecerii în Noul An 2020, după 
sfintele rugăciuni, a fost în-
tâmpinat de către toți, în sala 
de ședință a Centrului Eparhi-
al, unde s-a închinat o cupă de 
șampanie și oamenii au stat de 
vorbă între ei, în dulcele grai 
românesc, făcându-și cuveni-

tele urări de Anul Nou.
De 1 ianuarie 2020, cu pri-

lejul Praznicului Împărătesc al 
Tăierii Împrejur a Domnului, 
a Sfântului Ierarh Vasile cel 
Mare și a sărbătoririi Anului 
Nou civil, Preasfințitul Părin-
te Siluan s-a aflat din nou în 

Catedrala Episcopală din Giu-
la, unde a săvârșit Sfânta Li-
turghie a Sfântului Vasile cel 
Mare și Slujba de „Te Deum” 
la Anul Nou, împreună cu un 
sobor format din clericii Cate-
dralei: Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial, Părintele Teodor 
Marc, Consilier Economic și 
Paroh al Catedralei și Arhi-
diaconul Emanuel Văduva. 
Răspunsurile liturgice au fost 
date de cântăreții Catedralei, 
iar la slujbă au participat din 
nou români giulani, turiști din 
România și oficialități, între 
care s-au numărat Doamna 
Maria Gurzău Czegledi, Di-
rectorul Liceului Românesc 
„Nicolae Bălcescu” din Giula, 
Domnul Ioan Budai, fost Di-
rector al Liceului și Epitrop al 
Catedralei și Doamna Elvira 

Ardelean, Primarul Comunei 
Otlaca Pustă.

Ierarhul a precizat faptul 
că, deși pentru mulți oameni 
primează sărbătoarea civilă a 
Anului Nou, care este așteptată 
și însoțită de multă bucurie pe 
fața întregului pământ, totuși 
creștinii sunt chemați să vadă 
că în centrul tuturor activită-
ților, a vieții lor personale și 
a lumii întregi, stă Domnul și 
Mântuitorul nostru Iisus Hris-
tos, Care ne aduce o altă per-
spectivă de a înțelege lumea în 
care trăim și de a avea un alt 
țel în viață, ce trece dincolo de 
granițele timpului și ale aces-
tei vieți și ne oferă perspectiva 
comuniunii și a vieții celei veș-
nice, în familia mare, creștină, 
inaugurată de Nașterea și lu-
crarea mântuitoare a Domnu-
lui nostru Iisus Hristos.

Cei care s-au pregătit, au 
fost împărtășiți apoi cu Sfinte-
le Taine, iar la finalul slujbei, 
Părintele Paroh Teodor Marc 
a făcut o prezentare, în fața 
credincioșilor săi, a situației 
materiale și realizărilor impor-
tante din viața Parohiei Giula 
Mare, dar și a evoluției statis-
tice a credincioșilor: boteze, 
cununii, înmormântări, în anul 
care a trecut.

Astfel, prin rugăciune și 
comuniune frățească româ-
nească, comunitatea istorică 
și românii aflați în trecere prin 
Giula au intrat, cu nădejde în 
Dumnezeu și bucurie, în Noul 
An calendaristic 2020.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria
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praznicul Botezului domnului la Catedrala episcopală slujire Arhierească la Catedrala episcopală din Vârșeț,  
în duminica a 32-a după rusalii

Praznicul Botezului Dom-
nului (6 ianuarie 2020) a fost 
întâmpinat cu mare bucurie 
și la Catedrala Episcopală din 
Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Silu-
an împreună cu un sobor for-
mat din Părintele Protosinghel 
Visarion Tuderici, Secretarul 
Eparhial, Părintele Teodor 
Marc, Parohul Catedralei și 
Consilierul Economic al Epi-
scopiei și Arhidiaconul Ema-
nuel Văduva, au săvârșit Litur-
ghia Sfântului Vasile cel Mare, 
potrivit îndrumărilor tipiconale 
din acest an liturgic, în pre-
zența unui număr mare de cre-
dincioși de diferite vârste, din 
Giula, între care s-a numărat 
și un grup de 50 de elevi, din 
clasa 1-a și clasele 5-8, însoțiți 
de Doamna Învățătoare Eva 
Sabău, Doamna Învățătoare 
Beata Condoroș, Vicepreședin-
tele Autoguvernării Românești 
Locale din Giula, Doamna 

Profesoară Maria Sucigan și 
alte cadre didactice. La slujbă 
au participat și credincioși, sau 
familii din România, din Cluj, 
Alba Iulia, Caransebeș, sau din 
alte părți, unii dintre ei veniți 
pentru prima dată la Giula, în 
acest orășel turistic situat pe 
malurile Crișului Alb și foarte 
aproape de granița cu Româ-
nia.

În cuvântul de învățătu-
ră Ierarhul a spus că Botezul 
Domnului ni-L face cunoscut 
tuturor pe Hristos Domnul, 
Cel Născut în chip atât de sme-
rit în ieslea Betleemului, dar 
Care este cu Adevărat și Fiul 
lui Dumnezeu, Mântuitorul și 
Învățătorul lumii și Care acum 
iese la activitatea Sa de propo-
văduire, fiind recunoscut mai 
întâi de Sfântul Ioan Botezăto-
rul și fiind mărturisit, în același 
timp, de glasul Tatălui Ceresc 
și de Pogorârea Sfântului Duh, 
sub chip de porumbel, asupra 

Sa. Astfel Botezul Domnului 
îl arată lumii pe Hristos, Care 
își începe acum lucrarea Sa 
de mântuire, realizată în mod 
deplin prin Jertfa Răscumpă-
rătoare de pe Crucea Golgotei, 
dar El sfințește astăzi și firea 
apelor, ce devin astfel curăți-
toare de păcate și vindecătoare 
de boli, însă numai prin puterea 
lui Dumnezeu, arătată lumii 
prin Hristos.

De aceea, la Bobotează pri-
mim toți, cu multă bucurie, 
Agheasma cea Mare, care are 
puteri mari și se săvârșește o 
singură dată în an, dar la fieca-
re Sfântă Liturghie, dacă avem 
dezlegare de la duhovnic, ne 
putem cumineca cu Trupul și 
Sângele Domnului, spre ier-
tarea păcatelor și spre dobân-
direa vieții celei veșnice, prin 
Iisus Hristos, Domnul și Mân-
tuitorul nostru.

Și acum, au fost apoi împăr-
tășiți cu Sfintele Taine copiii 

și cei care s-au pregătit pentru 
aceasta, iar îndată după rugă-
ciunea Amvonului, Ierarhul 
și soborul slujitor au săvârșit 
sfințirea Aghesmei celei Mari, 
potrivit rânduielii din Biserica 
noastră.

A fost sfințită, prin stropire 
cu Agheasmă Mare biserica, 
copii și fiecare credincios în 
parte, care astfel au primit și ei 
binecuvântarea cea mare adusă 
în lume de acest Praznic.

După Sfânta Liturghie, 
Preotul Paroh și cântărețul au 
continuat mersul cu sfințitul 
caselor, la familiile românilor 
din Giula. În acest zile, în toate 
Parohiile Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, dar și din 
Episcopia Daciei Felix, Preoții 
au mers cu Iordanul pe la case-
le oamenilor.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

Hramul Așezământului Monahal românesc din Budapesta
În Duminica după Botezul Domnului (12 ianuarie 2020), Așe-

zământul Monahal Românesc din Budapesta, închinat „Sfântul 
Prooroc Ioan Botezătorul”, și-a sărbătorit hramul.

Cu aceste prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhi-
ei Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei 
Felix, s-a aflat în mijlocul obștii monahale, de la acest Așezământ, 
formată din 3 maici și aflată sub purtarea de grijă a Părintelui Pro-
tosinghel David, Pop, Superiorul Așezământului Monahal Româ-
nesc „Sfântul Ioan Botezătorul” și al Centrului Misionar-Pastoral 
și Cultural „Sfântul Vasile cel Mare”, săvârșind Sfânta Liturghie 
Arhierească împreună cu un sobor din care, alături de Părintele 
David, au mai făcut parte Marius Maghiaru, Protopopul Ortodox 
Român de Budapesta și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Ca-
tedrala Episcopală din Giula.

Răspunsurile la strană au fost date de un grup de tineri români 
de la Budapesta, care s-au format în decursul acestor ani, alături 
de Așezământul Monahal și Parohia Românească din capitala Un-
gariei, iar la slujbă au participat familii și numeroși credincioși 
ortodocși români, de diferite vârste, din Budapesta și împrejurimi, 
din cadrul comunității istorice, dar și foarte mulți oameni și tineri 
veniți la muncă, sau la studii la Budapesta, precum și oficialități, 
ca de pildă Excelența Sa, Domnul Marius Lazurca, Ambasadorul 
României la Budapesta și familia sa și Doamna Gabriela Elekeș, 
Președintele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta 
(AFORB).

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a vorbit 
despre faptul că la Budapesta, atât credincioșii ortodocși români 
de dinainte, cât și viețuitorii Așezământului Monahal Românesc 

întemeiat aici în urmă cu 11 ani, au fost puși sub purtarea de grijă a 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, care L-a făcut cunoscut lumii 
pe Mântuitorul Hristos și i-a îndemnat pe oameni să trăiască o via-
ță bineplăcută lui Dumnezeu și în iubire față de aproapele, pentru 
a putea dobândi și ei Împărăția Cerurilor. Prezența unei Mânăstiri 
Românești la Budapesta, alături de vechea Parohie, a însemnat 
foarte mult pentru formarea unei familii duhovnicești mai extin-
se și pentru păstrarea identității naționale românești și ortodoxe 
a credincioșilor români care trăiesc aici. Ierarhul i-a felicitat pe 
viețuitorii Așezământului Monahal, care în data de 15 ianuarie vor 
aniversa 11 ani de la înființare și i-a îndemnat pe toți să rămână 
aproape de Biserică, care ne poartă de grijă aici, pe pământ, ne ara-
tă care este calea spre îndeplinirea rosului nostru și ne pregătește, 
de asemenea, pentru dobândirea vieții celei veșnice și mântuirii, 
ce ne sunt câștigate și dăruite nouă prin Jertfa Răscumpărătoare a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Copiii și cei care s-au pregătit au fost împărtășiți apoi cu Sfinte-
le Taine, iar la final Ierarhul a adus mulțumire Bunului Dumnezeu 
pentru această realizare importantă din viața comunității românești 
budapestane, care este Așezământul Monahal Românesc „Sfântul 
Ioan Botezătorul” și i-a stropit pe toți credincioșii cu Agheasmă 
Mare, în semn de binecuvântare.

Toți cei prezenți la slujbă au fost invitați apoi la o agapă frățeas-
că, binecuvântată de Ierarh și pregătită cu sprijinul credincioșilor 
care formează familia duhovnicească a românilor ce trăiesc în Bu-
dapesta și s-au aflat în această Duminică la ceas de sărbătoare.

Biroul de presă al episcopiei ortodoxe  
Române din Ungaria

În Duminica a 32-a după Rusalii (26 ia-
nuarie 2020), Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei 
Felix, s-a aflat în mijlocul cre-
dincioșilor ortodocși români de 
la Catedrala Episcopală din Vâr-
șeț, Serbia, unde a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească, împreună 
cu un sobor format din Părinte-
le Arhimandrit Macarie Țuțul, 
Ecleziarhul Catedralei și Exarhul 
Mânăstirilor din Episcopia Daciei 
Felix, Părintele Profesor Nicolae 
Chifăr, Decanul Facultății de Te-
ologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh 
Andrei Șaguna” din Sibiu, Părin-
tele Irimie Marga, Profesor de Drept Ca-
nonic la aceeași Facultate, Părintele Adrian 
Boba, Parohul Catedralei din Vârșeț și Ar-
hidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedra-
la Episcopală din Giula, Ungaria.

Răspunsurile liturgice au fost date în stil 
bănățean de membrii Corului Catedralei din 
Vârșeț, condus de Domnul Profesor Eugen 
Cinci, iar la slujbă au participat credincioși 
ortodocși români din acest oraș, dar și oas-
peți din România, între care s-au numărat 
Doamna Preoteasă Georgiana Marga, soția 
Pr. Profesor Irimie Marga și sora Preasfin-
țitului Părinte Episcop Siluan al românilor 
ortodocși din Italia, Dl. Drd. Duțu Florinel, 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Jus-

tinian Patriarhul” din București, împreună 
cu soția și tată său, ș.a. Au fost rostite și as-
tăzi rugăciuni de pomenire pentru Părintele 
Arsenie Boca și Academicianul Nichifor 

Crainic, dar și pentru ctitorii, binefăcătorii, 
slujitorii și credincioșii acestui sfânt locaș, 
mutați la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vor-
bit despre actualitatea pericopei evanghelice 
cu Zaheu Vameșul, care este reprezentativă 
și pentru oamenii de astăzi și preocupările 
lor, deși au trecut aproape două milenii de 
la momentul în care ea a fost spusă, dar și 
pentru valoarea cunoașterii lui Dumnezeu, 
prin Persoana Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, care îl așază pe om în coordonatele 
reale ale ființei și existenței sale și schimbă 
vieți, pentru a putea dobândi apoi Împărăția 
Cerurilor și viața cea veșnică.

Copiii și credincioșii care s-au pregătit 

au fost împărtășiți cu Sfintele Taine, iar la 
final, Ierarhul și-a exprimat bucuria pentru 
cele două zile binecuvântate petrecute la 
Vârșeț, în cadrul Episcopiei Daciei Felix, 

la Simpozionul dedicat vieții și în-
vățăturii Părintelui Arsenie Boca, 
ce a avut loc în ziua precedentă la 
Muzeul Orășenesc din Vârșeț și 
pentru această Slujire Arhierească 
de la Catedrala Episcopală și le-a 
mulțumit oaspeților de seamă de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Sibiu, dar și din București, care 
au onorat cu prezența și contribu-
ția lor științifică și teologică cele 
două evenimente și au contribuit, 
astfel, la întărirea relațiilor dintre 

românii din Vârșeț și cei din România și la 
îmbogățirea vieții spirituale și culturale din 
acest oraș.

Îndată după Sfânta Liturghie, în locașul 
de cult a fost săvârșită și Taina Sfântului 
Botez, pentru fetița unei familii mixte, ro-
mâno-sârbe, din Vârșeț, la care au slujit Pa-
rohul Catedralei și un Părinte Ortodox Sârb 
din acest oraș.

Oaspeții din România au fost invitați la 
o agapă frățească, oferită din partea Părin-
telui Cornel Juică, organizatorul Simpozio-
nului dedicat Părintelui Arsenie Boca.

Biroul de presă al episcopiei  
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sfințirea cu Agheasmă Mare a instituțiilor românești din Giula
Și în acest an, potrivit tradiției, instituțiile 

românești din Giula, Ungaria și cei care își 
desfășoară activitatea aici, au fost sfințite joi, 
9 ianuarie 2020, prin stropire cu Agheasma 
Mare, de către Preasfințitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, care a fost însoțit de alți clerici de 
la Centrul Eparhial.

Ierarhul a fost întâmpinat cu bucurie de 
conducătorii instituțiilor și personalul care 
lucrează aici, dar și de numeroși copii de la 
Grădiniță și elevi români de la Școala Gen-
erală și Liceul Românesc din Giula.

Astfel, au fost sfințite Grădinița 
Românească, aflată sub conducerea Do-
amnei Director Ana Ciotea, unde învață în 
prezent un număr de 103 copii și care se află 
într-un vast proces de extindere cu noi cor-
puri de clădiri (sală pentru o nouă grupă de 
copii și anexe și sală de sport), proces aflat 
aproape de finalizare și care s-a desfășurat 
cu fonduri europene, fonduri guverna-
mentale și fonduri proprii; Școala Gener-

ală, Căminul de elevi și Liceul Românesc 
„Nicolae Bălcescu”, conduse de Doamna 
Director Maria Gurzău Czegledi, unde în-
vață un număr de aproximativ 450 de ele-
vi, în clasele I-XII, sub îndrumarea a 39 
de cadre didactice; Consulatul General al 
României la Giula; Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Ungaria (AȚRU), unde au 
fost întâmpinați de noul Președinte al acestei 
instituții, Domnul Gheorghe Cozma; Centrul 
de Documentare și Informare al AȚRU și se-
diul Săptămânalului „Cronica”, unde a fost 
prezentă și Doamna Director Delia Covaci; 
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria 
(UCRU) și sediul Săptămânalului „Foaia 
Românească” condus de Doamna Director 
Eva Iova-Șimon; Expoziția Muzeală Per-
manentă a Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria și casele unor credincioși din Giula 
foarte apropiați de Biserică.

Cu toții au primit cu bucurie binecu-
vântarea adusă prin stropirea cu Agheasmă 
Mare și revărsată cu îmbelșugare, în aceste 

zile, peste dreptmăritorii creștini din lumea 
întreagă.

De asemenea, tot în această perioadă, 
înainte sau după Bobotează și casele ce-
lorlalți credincioși români din Giula, sau 
din alte localități din Ungaria în care trăi-
esc români, au fost sfințite de Preoți, prin 
stropire cu Agheasmă Mare, urmând această 
frumoasă tradiție păstrată cu sfințenie la 
Poporul Român până în ziua de astăzi.

Astfel, la început de An Nou calendaris-
tic, sfințirea cu Agheasmă Mare este o bi-
necuvântare și o lucrare misionar-pastorală 
străveche care aduce în sufletele tuturor 
multă bucurie, sfințire, curățire și putere de 
sus, pentru îndeplinirea cu sârguință și cu 
ajutorul lui Dumnezeu, a celor ce sunt spre 
folosul sufletesc și obștesc al românilor din 
Ungaria și de oriunde ar trăi ei.

Biroul de presă  
al Episcopiei Ortodoxe  
Române din Ungaria
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ianuarie românesc la Giula
Sub genericul „Ianuarie 

românesc la Giula”, în orga-
nizarea Consulatului General 
al României la Giula, a Uni-
unii Culturale a Românilor din 
Ungaria (UCRU), a Univer-
sității de Stat „Aurel Vlaicu” 
din Arad și a Săptămânalului 
„Foaia Românească”, miercuri, 
29 ianuarie 2020, la sediul din 
Giula al UCRU s-a desfășurat o 
manifestare culturală devenită 
tradițională și ajunsă la cea de-a 
6-a ediție, dedicată mai multor 
evenimente din viața Poporului 
Român, cuprinse în luna ianua-
rie: împlinirea a 170 de ani de 
la nașterea Poetului Național 
Mihai Eminescu (15 ianuarie 
1850), Ziua Culturii Naționale 
Române, Unirea Principatelor 
Române, la 161 de ani de la re-
alizarea ei (în 1859) și aniver-
sarea a 69 de ani de la apariția 
la Giula a primului număr al 
revistei „Foaia Românească”, 
numită inițial „Libertatea noas-
tră”.

La manifestare au participat 
peste 100 de persoane, membri, 
reprezentanți și conducători ai 
comunității românești din Un-
garia, din domeniul educativ, 
mediatic și administrativ, cadre 
didactice și oaspeți de seamă 
din România (din Arad, Oradea, 
Vărșand, Chișineu-Cris, etc.), 
prieteni și apropiați ai românilor 
din Ungaria și oficialități, între 
care s-au numărat Preasfințit-
ul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, Părintele Marius 
Maghiaru, Protopop de Buda-
pesta și Președinte al UCRU 
și alți clerici din cadrul Epis-
copiei, Domnul Consul Gener-
al Florin Trandafir Vasiloni și 
Doamna Eva Iova-Șimon, Di-
rectorul Săptămânalului „Foaia 
Românească”, gazdele aces-
tui eveniment, Domnul Dan-
iel Banu, Consulul General al 
României la Seghedin, Domnu 

Bogdan Geană, Reprezentant al 
Institutului Cultural Român din 
Ungaria (ICR), Filiala Seghe-
din, Domnul Gheorghe Cozma, 
Președintele Autoguvernării 
pe Țară a Românilor din Un-
garia (AȚRU), Domnul Vasile 
Sucigan, Președintele Autogu-
vernării Românești Locale din 
Giula, Doamna Alina Pădurean, 
Decanul Facultății de Științe 
Umaniste și Sociale, din cadrul 
Universității „Aurel Vlaicu” din 
Arad, Doamna Maria Gurzău 
Czegledi, Directorul Liceului 
Românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Giula și celelalte Direc-
toare Adjuncte de la această 
instituție, Doamna Amelia Pal-
cu, Directorul Liceului „Mihai 
Veliciu” din Chișineu-Criș, Do-
amna Tărău-Radvanski Izabela 
Reka, Președintele Tribunalului 
Chișineu-Criș, Doamna Ligia 
Mirișan, Directorul Bibliotecii 
Județene „Gheorghe Șincai”, 
din Oradea, Doamna Viorica 
Cherteș, Președintele Asociației 
Femeilor Ortodoxe Române din 
Oradea (AFOREO), Doamna 
Margareta Tat, Primarul Comu-
nei Micherechi, Doamna Ana 
Ruja, Directorul Școlii Gen-
erale din Micherechi, Domnul 
Gheorghe Sălăjan, Primarul 
Comunei Aletea (Elek), Doam-
na Corina Sebestyen, Redactor 
la Săptămânalul „Cronica” al 
AȚRU, ș.a.

Cuvinte de salut au fost 
adresate din partea Părintelui 
Marius Maghiaru, în calitate de 
Președinte al UCRU, a Domnu-
lui Consul General Florin Tran-
dafir Vasiloni și a Doamnei Eva 
Iova Șimon, în calitate de gazde 
și organizatori ai acestei man-
ifestări culturale care dorește 
să evoce într-o singură ocazie, 
câteva dintre evenimentele și 
personalitățile românești foarte 
importante ale lunii ianuarie.

Un cuvânt de binecuvântare 
a tuturor și de felicitare a or-

ganizatorilor a fost adresat de 
Preasfințitul Părinte Siluan, care 
a evocat cuvântul Academician-
ului, Istoricului și Profesorului 
Nicolae Iorga: că „România este 
o Țară înconjurată de români” 
și a precizat că manifestările 
de acest fel, precum este și cea 
de la Giula, ajută foarte mult la 
cunoașterea unor evenimente 
importante din istoria Neam-
ului nostru și la afirmarea și 
consolidarea identității noastre 
naționale, spirituale și cultura-
le, iar ele sunt foarte apreciate 
nu doar de membrii comunității 
românești din Ungaria, ci și de 
toți cei care iau parte la ele.

O prezentare sintetică și 
foarte interesantă, cu susținere 
vizuală, în format PDF, despre 
Unirea Principatelor Române 
și contextul realizării ei: Rev-
oluția de la 1848, Generația 
pașoptistă și Alexandru Ioan 
Cuza – cel prin care s-a realizat 
Unirea Principatelor și despre 
Reformele sale, a fost oferită 
publicului de Domnul Robert 
Sălăjan, Profesor de Istorie la 
Liceul Românesc din Giula.

Personalitatea și geniul em-
inescian, cu sensibilitatea lui 
poetică, au fost aduse înaintea 
tuturor, prin poezii și cântece, 
de către elevii de la Școala 
Generală Românească din Mi-
cherechi, îndrumați de Doamna 
Directoare Ana Ruja și Doam-
na Profesoară Mihaela Baicu și 
de elevii de la Școala Generală 
și Liceul Românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Giula, sub coor-
donarea Doamnelor Profesoare 
Beata Condoroș, Maria Sucigan 
și Livia Stăvaru. Prin talentul 
lor și frumusețea mesajului 
transmis, elevii au adus multă 
bucurie în sufletele partici-
panților și au primit numeroase 
aplauze, dar și dulciuri, din par-
tea Domnului Consul General 
Vasiloni.

A urmat apoi mesajul de 
salut din partea partenerului 
organizator din Arad, a Do-
amnei Decan Alina Pădurean, 
care a făcut și lansarea a două 
volume, în română și engleză, 
intitulate: „Europa: Tradiție, 
cultură și administrație”, ce cu-
prind referatele prezentate la o 
conferință internațională, orga-
nizată de Consulatul General al 
României la Giula și ținută la 
Liceul Românesc, în anul tre-
cut, de Ziua Europei. Volumele 
au apărut la Editura „Presa Uni-
versitară Clujeană”.

Doamna Eva Iova-Șimon, a 
prezentat, la rândul ei, o nouă 
publicație a românilor din Un-
garia, și anume „Calendarul 
Românesc” pe anul 2.020.

Câteva exemplare din am-
bele publicații au fost distribuite 
unor conducători de instituții, 
prezenți în sală: Preasfințitului 
Părinte Siluan, celor doi Con-
suli Generali și Directoarei Li-
ceului Românesc din Giula.

Un moment inedit și foarte 
apreciat de public a fost recital-
ul muzical susținut de tânărul și 
foarte talentatul elev Alexandru 
Ticula, de la Colegiul Național 
de Artă „Ion Vidu” din Timișo-
ara, care a încununat manifes-
tarea.

Și de această dată, în holul 
de la sediul UCRU a fost prez-
entată o expoziție de cărți de lit-
eratură română, aduse prin grija 
și donația Bibliotecii Județene 
din Oradea, sub genericul „De 
la lume adunate și napoi la lume 
date”, care au fost oferite în dar 
românilor din Ungaria.

Toți cei prezenți au partici-
pat apoi și la o recepție comună, 
pregătită din partea organizato-
rilor.

Biroul de presă
al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria


