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Ianuarie
Gerar 31 zile – ziua are 10 ore,

noaptea 14 ore

1 S (†) Tãierea împrejur cea dupã trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare (Sâmbãta dinaintea Botezului
Domnului) (Anul Nou)

2 D Înainteprãznuirea Botezului Domnului; Sf. Silvestru, Ep. Romei; Cuv. Serafim de Sarov

3 L Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei
5 M Sf. Sfinþit Mc. Teotempt ºi Sf. Mc. Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
6 J (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7 V †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezãtorul ºi Înaintemergãtorul Domnului (Dezlegare la peºte)
8 S Cuv. Gheorghe Hozevitul ºi Emilian Mãrt.; Cuv. Domnica (Sâmbãta dupã Botezul Domnului)
9 D Sf. Mc. Polieuct; Cuv. Eustratie

10 L Sf. Grigorie, Ep. Nisei; Sf. Ier. Dometian; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeºti
11 M † Cuv. Teodosie cel Mare, începãtorul vieþii de obºte; Cuv. Vitalie
12 M Sf. Mc. Tatiana diac. ºi Eutasia (Post)
13 J Sf. Mc. Ermil ºi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe
14 V Cuv. Pãrinþi uciºi în Sinai ºi Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului) (Post)
15 S Cuv. Pavel Tebeul ºi Ioan Colibaºul
16 D Închinarea cinstitului lanþ al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Pevsip ºi cei împreunã cu el

Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 1, voscr. 1

17 L †) Cuv. Antonie cel Mare
18 M †) Sf. Atanasie ºi Chiril, Arhiep. Alexandriei
19 M Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Arsenie ºi Marcu; Sf. Mc. Eufrasia (Post)
20 J † Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas ºi Eusebiu
21 V Cuv. Maxim Mãrt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian ºi Achila (Post)
22 S Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 D Sf. Sfinþit Mc. Clement al Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel

24 L Cuv. Xenia; Sf. Mc. Vavila, Timotei ºi Agapie
25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul; Cuv. Publie; †) Sf. Bretanion, Ep. Tomisului
26 M Cuv. Xenofont, soþia sa Maria ºi fiii lor, Arcadie ºi Ioan (Post)
27 J † Aducerea moaºtelor Sf. Ioan Gurã de Aur; Sf. Marciana, împãrãteasa
28 V Cuv. Efrem Sirul, Paladie ºi Iacob (Post)
29 S Aducerea moaºtelor Sf. Sfinþit Mc. Ignatie Teoforul
30 D †) Sf. Trei Ier.: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul ºi Ioan Gurã de Aur; Sf. Sfinþit Mc. Ipolit, Ep. Romei

31 L Sf. Doctori fãrã de arginþi Chir ºi Ioan; Sf. Mc. Victorin

Notiþe:
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Februarie
Fãurar 28 zile – ziua are 11 ore,

noaptea 13 ore

Notiþe:

1 M Înainteprãznuirea Întâmpinãrii Domnului; Sf. Mc. Trifon, Perpetua ºi Felicitas
2 M (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan ºi Gavriil

(Dezlegare la peºte)
3 J Sf. ºi Dreptul Simeon; Sf. Proorociþã Ana
4 V Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinþit Mc. Avramie (Post)
5 S Sf. Mc. Agata ºi Teodula
6 D Sf. Vucol, Ep. Smirnei; Sf. Mc. Iulian, Fausat, Evilasie ºi Maxim;

Cuv. Varsanufie cel Mare

7 L Sf. Partenie, Ep. Lampsacului; Cuv. Luca; Sf. 1003 Mc. din Nicomidia
8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta ºi Maria
9 M Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinþiþi Mc. Marcel ºi Pangratie

(Odovania Praznicului Întâmpinãrii Domnului) (Post)
10 J † Sf. Sfinþit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata ºi Valentina
11 V Sf. Sfinþit Mc. Vlasie, Ep. Sevastiei; Sf. Teodora împãrãteasa (Post)
12 S Sf. Meletie, Arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie,

Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13 D Cuv. Martinian; Sf. Ap. ºi Mc. Acvila ºi soþia sa Priscila (Începutul Triodului)

14 L Cuv. Auxenþiu, Maron ºi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Cuv. Eusebiu
16 M Sf. Sfinþit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel ºi Seleuc; Cuv. Flavian (Harþi)
17 J Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împãraþi Marcian ºi Pulheria
18 V Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei (Harþi)
19 S Sf. Ap. Arhip, Filimon ºi soþia sa, Apfia; Cuv. Mãrt. Evghenie ºi Macarie
20 D Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Cuv. Visarion

21 L Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22 M Aflarea moaºtelor Sf. Mc. din Evghenia; Cuv. Atanasie, Talasie ºi Limneu
23 M † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Cuv. Gorgonia (Post)
24 J †) Întâia ºi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergãtorul

ºi Botezãtorul Domnului
25 V Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru ºi Ipatie (Post)
26 S Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor

(Pomenirea morþilor - Moºii de iarnã)
27 D Cuv. Mãrt. Procopie ºi Talaleu

28 L † Cuv. Ioan Casian Romanul ºi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mãrt.;
Sf. Sfinþit Mc. Nestor (Dezlegare la ouã, lapte ºi brânzã)
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Martie
Mãrþiºor 31 zile – ziua are 12 ore,

noaptea 12 ore

1 M Cuv. Mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel ºi Anton
(Dezlegare la ouã, lapte ºi brânzã)

2 M Sf. Sfinþit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie ºi Nestor (Zi aliturgicã) (Dezlegare la ouã, lapte ºi brânzã)
3 J Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic ºi Vasilisc (Dezlegare la ouã, lapte ºi brânzã)
4 V Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel ºi Iuliana, sora lui (Zi aliturgicã) (Dezlegare la ouã, lapte ºi brânzã)
5 S Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grãdinarul, Sf. Mc. Iraida (Dezlegare la ouã, lapte ºi brânzã)

(Lãsatul secului pentru Postul Mare)
6 D Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin  (Dezlegare la ouã, lapte ºi brânzã)

7 L Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor ºi Elpidie
(Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgicã)

8 M Cuv. Teofilact Mãrt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mãrt.; Sf. Mc. Dometie
(Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgicã)

9 M †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Dezlegare la ulei ºi vin)
10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian ºi Dionisie (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
11 V Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin ºi Talu (Post)
12 S Cuv. Teofan Mãrt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog

(Sâmbãta Sf. Teodor - Pomenirea morþilor) (Dezlegare la ulei ºi vin)
13 D Aducerea moaºtelor Sf. Nichifor, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei ºi vin)

14 L Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
15 M Sf. Mc. Agapie, Plisie ºi Tirmolau (Post)
16 M Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa ºi Roman, Cuv. Anin (Post)
17 J Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (Post)
18 V Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim ºi Evcarpion (Post)
19 S Sf. Mc. Hrisant, Daria ºi Ilaria (Sâmbãta a II-a din Post - Pomenirea morþilor) (Dezlegare la ulei ºi vin)
20 D Cuv. Mc. uciºi în M-rea Sf. Sava cel Sfinþit; Sf. Ier. Nichita Mãrt. (Dezlegare la ulei ºi vin)

21 L Sf. Ier. Iacob Mãrt.; Sf. Ier. Toma; Cuv. Serapion (Post)
22 M Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împãratului Traian (Post)
23 M Sf. Cuv. Mc. Nicon ºi cei 199 ucenici ai lui (Post)
24 J Înainteprãznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 V (†) Buna Vestire (Blagoveºtenia) (Dezlegare la peºte)
26 S Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. ºi soþia sa, Maxima (Sâmbãta a III-a

din Post - Pomenirea morþilor) (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Dezlegare la ulei ºi vin)
27 D Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filet, Lidia ºi fiii lor (Dezlegare la ulei ºi vin)

28 L Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. ªtefan, fãcãtorul de minuni (Post)
29 M Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac. (Post)
30 M Cuv. Ioan Scãrarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Evula (Post)
31 J Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mãrt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)

Notiþe:
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Aprilie
Prier 30 zile – ziua are 13 ore,

noaptea 11 ore

Notiþe:

1 V Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mãrt. (Post)
2 S Cuv. Tit, fãcãtorul de minuni; Sf. Mc. Amfian ºi Edesie (Sâmbãta a IV-a din Post - Pomenirea morþilor)

(Dezlegare la ulei ºi vin)
3 D Cuv. Nichita Mãrt.; Sf. Mc. Elpidifor (Dezlegare la ulei ºi vin)

4 L Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima ºi Platon; Iosif, imnograful (Post)
5 M Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul ºi Agatopod (Post)
6 M Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Platonida

(Denia Canonului cel Mare) (Post)
7 J Sf. Mc. Gheorghe Mãrt., Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina ºi Rufin diac. (Post)
8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit ºi Hermas (Denia Acatistului Nãscãtoarei de Dumnezeu) (Post)
9 S Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Sâmbãta a V-a din Post - Pomenirea morþilor)

(Dezlegare la ulei ºi vin)
10 D Sf. Mc. Terentie, Pompie, African ºi Maxim; Sf. Mc. Dima (Dezlegare la ulei ºi vin)

11 L  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica; Sf. Sfinþit Mc. Antipa; Cuv. Trifina (Post)
12 M †) Sf. Mc. Sava de la Buzãu; Sf. Ier. Vasile Mãrt.; Sf. Antuza (Post)
13 M Sf. Sfinþit Mc. Artemon (Post)
14 J Sf. Martin Mãrt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida; † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului (Post)
15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud ºi Trofim; Sf. Mc. Crescent (Post)
16 S Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina ºi Hionia (Sâmbãta lui Lazãr - Pomenirea morþilor) (Dezlegare la ulei ºi vin)
17 D Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Denia de Duminicã seara) (Dezlegare la peºte)

18 L Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma, Ep. Calcedonului (Denia de Luni seara)
(Numai seara, pâine ºi apã)

19 M Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinþit Mc. Pafnutie (Denia de Marþi seara) (Numai seara, pâine ºi apã)
20 M †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu

(Sf. ºi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine ºi apã)
21 J Sf. Sfinþit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împãrãteasa; Sf. Mc. Filipia

(Sf. ºi Marea Joi - Pomenirea morþilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
22 V Sf. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail

(Sf. ºi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgicã) (Post negru)
23 S †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtãtorul de biruinþã; Sf. Mc. Valerie (Post negru)
24 D †) Sf. Ier. Mãrt.: Ilie Iorest ºi Sava, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mãrt. din Maramureº;

Sf. Mc. Pasicrat ºi Valentin din Durostorum; Cuv. Elisabeta (Vecernia Învierii)

25 L (†) A doua zi de Paºti; Sf. Ap. ºi Ev. Marcu; †) Cuv. Vasile de la Poiana Mãrului
26 M (†) A treia zi de Paºti; Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira
27 M Sf. Sfinþit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu ºi Zinon (Harþi)
28 J Sf. Ap. Iason ºi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian ºi Dada
29 V †) Izvorul Tãmãduirii; Sf. 9 Mc. din Cizic; Cuv. Memnon Mãrt. (Harþi)
30 S Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu
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Mai
Florar 31 zile – ziua are 14 ore,

noaptea 10 ore

Notiþe:

1 D Sf. Prooroc Ieremia; Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie ºi Acachie; Cuv. Isidora

2 L Aducerea moaºtelor Sf. Atanasie cel Mare
3 M Sf. Mc. Timotei ºi soþia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor ºi Rodopian, diac.; Cuv. Teodosie
4 M Sf. Mc. Pelaghia; Cuv. Valerian (Dezlegare la peºte)
5 J Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie ºi Gaian
6 V Sf. ºi Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie ºi Ilarion (Dezlegare la peºte)
7 S Arãtarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie ºi Codrat
8 D † Sf. Ap. ºi Ev. Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare

9 L Aducerea moaºtelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10 M Sf. Ap. Simon Zilotul; Cuv. Isihie Mãrt. ºi Lavrentie
11 M Sf. Sfinþit Mc. Mochie; Sf. Chiril ºi Metodie, apostolii slavilor (Dezlegare la peºte)
12 J † Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13 V Sf. Mc. Glicheria; Cuv. Serghie Mãrt. (Dezlegare la peºte)
14 S Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinþit Mc. Terapont
15 D Cuv. Pahomie cel Mare; Cuv. Ahile, Ep. Larisei

16 L Cuv. Teodor cel Sfinþit; Sf. Mc. Isachie, Simeon ºi Petru
17 M Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie ºi Teofan
18 M Sf. Mc. Petru, Dionisie ºi Hristina; Sf. Mc. Teodot ºi cele 7 Sf. Mc. fecioare

(Înjumãtãþirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peºte)
19 J Sf. Sfinþit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Cuv. Memnon
20 V Sf. Mc. Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul (Dezlegare la peºte)
21 S †) Sf. Împãraþi, întocmai cu Apostolii, Constantin ºi mama sa Elena
22 D Sf. Mc. Vasilisc ºi Marcel; Sf. Pãrinþi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriþa

23 L Cuv. Mihail Mãrt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24 M Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 M † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezãtorul; Sf. Mc. Celestin (Dezlegare la peºte)
26 J Sf. Ap. Carp ºi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie ºi Elena
27 V Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinþiþi Mc. Terapont ºi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul (Dezlegare la peºte)
28 S Cuv. Nichita Mãrt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinþit Mc. Eutihie
29 D Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinþit Mc. Olivian ºi Alexandru

30 L Cuv. Isaachie Mãrt. ºi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 M Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie ºi Haralambie
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Iunie
Cireºar 30 zile – ziua are 15 ore,

noaptea 9 ore

Notiþe:

1 M Sf. Mc. Justin Martirul ºi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm ºi Valerian
(Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peºte)

2 J (†) Înãlþarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava;
Sf. Nichifor Mãrt., Patr. Constantinopolului

3 V Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie ºi Claudie; Sf. Mc. Paula (Dezlegare la peºte)
4 S †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie ºi Filip de la Niculiþel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
5 D Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru ºi Leonid (Rugãciunea lui Iisus)

6 L Cuv. Visarion ºi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie ºi Valeria
7 M Sf. Sfinþit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim
8 M Sf. Martiri Nicandru ºi Marcian; Aducerea moaºtelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la peºte)
9 J Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria ºi Enata
10 V Sf. Sfinþit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru ºi Antonina

(Odovania Praznicului Înãlþãrii Domnului) (Dezlegare la peºte)
11 S Sf. Ap. Vartolomeu ºi Varnava (Pomenirea morþilor - Moºii de varã)
12 D Cuv. Onufrie cel Mare ºi Petru Atonitul

13 L (†) Sf. Treime; Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14 M Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Iulita
15 M Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim ºi Augustin (Harþi)
16 J Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinþit Mc. Marcu
17 V Sf. Mc. Manuil, Savel ºi Ismail (Harþi)
18 S Sf. Mc. Leontie, Ipatie ºi Teodul; Cuv. Erasm (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
19 D Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare (Lãsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru ºi Pavel)

20 L Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
(Începutul Postului Sf. Ap. Petru ºi Pavel) (Post)

21 M Sf. Mc. Iulian din Tars ºi Afrodisie (Dezlegare la ulei ºi vin)
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascãlu, Mitr. Þãrii Româneºti; Sf. Sfinþit Mc. Eusebie;

Sf. Mc. Zenon, Zina ºi Galaction (Post)
23 J Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la ulei ºi vin)
24 V (†) Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana;

Aducerea moaºtelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava (Dezlegare la peºte)
25 S Sf. M. Mc. Fevronia; Cuv. Dionisie ºi Dometie (Dezlegare la peºte)
26 D Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goþiei (Dezlegare la peºte)

27 L Cuv. Samson, primitorul de strãini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiþa (Post)
28 M Aflarea moaºtelor Sf. Mc., doctori fãrã de arginþi, Chir ºi Ioan; Sf. Mc. Papia (Dezlegare la ulei ºi vin)
29 M (†) Sf. Ap. Petru ºi Pavel (Dezlegare la peºte)
30 J † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeþ
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Iulie
Cuptor 31 zile – ziua are 14 ore,

noaptea 10 ore

Notiþe:

1 V †) Sf. Ier. Leontie de la Rãdãuþi; Sf. Mc., doctori fãrã de arginþi, Cosma ºi Damian (Post)
2 S † Aducerea veºmântului Nãscãtoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod ªtefan cel Mare
3 D Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului

4 L Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Cuv. Marta
5 M † Cuv. Atanasie Atonitul; Cuv. Mc. Ciprian
6 M Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Arhip ºi Filimon (Post)
7 J Sf. M. Mc. Chiriachi; Cuv. Toma din Maleon ºi Acachie
8 V Sf. M. Mc. Procopie; Sf. Mc. Epictet ºi Astion (Post)
9 S Sf. Sfinþiþi Mc. Pangratie ºi Chiril; Sf. Mc. Andrei ºi Prov
10 D Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor ºi Siluan

11 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împãrãteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra
12 M Sf. Mc. Proclu ºi Ilarie; Sf. Veronica
13 M Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. ªtefan Savaitul; Cuv. Sara (Post)
14 J Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Just ºi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul
15 V Sf. Mc. Chiric ºi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminãtorul Rusiei (Post)
16 S Sf. Sfinþit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai sãi; Sf. Mc. Avudim ºi Faust
17 D Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie

18 L †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel ºi Valentina
19 M Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die
20 M †) Sf. Slãvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Post)
21 J Cuv. Simeon ºi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Cuv. Rafail ºi Partenie de la Agapia
22 V Sf. Mironosiþã, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv. Mc. Marcelia (Post)
23 S Aducerea Moaºtelor Sf. Sfinþit Mc. Foca; Sf. Mc. Trofim ºi Teofil
24 D Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen

25 L Adormirea Sf. Ana; Cuv. Olimpiada ºi Eupraxia
26 M Sf. Sfinþit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
27 M †) Sf. M. Mc. ºi Tãmãduitor Pantelimon; Cuv. Antuza (Post)
28 J Sf. Ap. ºi diac. Prohor, Nicanor, Timon ºi Parmena
29 V Sf. Mc. Calinic, Mamant ºi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii sãi (Post)
30 S Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet ºi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
31 D Înainteprãznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. ºi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea

(Lãsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
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August
Gustar 31 zile – ziua are 13 ore,

noaptea 11 ore

Notiþe:

1 L Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)
(Dezlegare la ulei ºi vin)

2 M Aducerea moaºtelor Sf. Întâiul Mc. ºi Arhid. ªtefan; Binecredinciosul Împãrat Justinian cel Mare (Post)
3 M Cuv. Isaachie, Dalmat ºi Faust; Sf. Mironosiþã Salomeea (Post)
4 J Sf. 7 tineri din Efes; Aducerea moaºtelor Cuv. Mc. Evdochia (Post)
5 V  Înainteprãznuirea Schimbãrii la Faþã a Domnului; †) Cuv. Ioan Iacob de la Neamþ (Post)
6 S (†) Schimbarea la Faþã a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peºte)
7 D †) Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Mc. Narcis, Patr. Ierusalimului (Dezlegare la ulei ºi vin)

8 L Sf. Emilian Mãrt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 M Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mãrt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
10 M Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Mc. Xist, Ep. Romei, ºi Ipolit (Post)
11 J †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)
12 V Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil ºi Capiton (Post)
13 S Mutarea moaºtelor Cuv. Maxim Mãrt.; Cuv. Dositei (Odovania Praznicului Schimbãrii la Faþã)

(Dezlegare la ulei ºi vin)
14 D Înainteprãznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului)

(Dezlegare la ulei ºi vin)

15 L (†) Adormirea Maicii Domnului
16 M Sf. Mahramã a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodã cu cei 4 fii ai sãi:

Constantin, ªtefan, Radu, Matei ºi sfetnicul Ianache; Cuv. Iosif de la Vãratec
17 M Sf. Sfinþit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian ºi Tirs (Post)
18 J Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien ºi Leon
19 V Sf. Mc. Andrei Stratilat; Cuv. Timotei, Agapie ºi Tecla (Post)
20 S Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever ºi Eliodor
21 D Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. ºi Venust

22 L Sf. Mc. Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu ºi Or
23 M Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinþit Mc. Irineu (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24 M Sf. Sfinþit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation (Post)
25 J Aducerea moaºtelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 V Sf. Mc. Adrian ºi Natalia, soþia sa; Sf. Mc. Atic (Post)
27 S Cuv. Pimen; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie ºi Osie, Ep. Cordovei
28 D Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociþa, fiica lui Fanuel

29 L (†) Tãierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezãtorul; Cuv. Teodora (Post negru)
30 M Sf. Ier. Alexandru, Ioan ºi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Varlaam,

Mitr. Moldovei; † Cuv. Ioan de la Râºca ºi Secu
31 M Punerea în raclã a brâului Maicii Domnului; Sf. 366 de Mc. din Nicomidia (Post)
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Septembrie
Rãpciune 30 zile – ziua are 12 ore,

noaptea 12 ore

Notiþe:

1 J † Cuv. Dionisie Exiguul; † Cuv. Simeon Stâlpnicul ºi Marta, mama sa (Începutul anului bisericesc)
2 V Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului (Post)
3 S Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Cuv. Teoctist
4 D Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise

5 L † Sf. Proororia, tatãl Sf. Ioan Botezãtorul; Sf. Mc. Urban
6 M † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Macarie
7 M Înainteprãznuirea Naºterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont;

† Cuv. Simeon ºi Amfilohie de la Pângãraþi (Post)
8 J (†) Naºterea Maicii Domnului
9 V Sf. ºi Drepþii pãrinþi Ioachim ºi Ana; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona ºi Cuv. Chiriac de la Tazlãu (Post)
10 S Sf. Mc. Minodora, Mitrodora ºi Nimfodora; Sf. Pulheria împãrãteasa

(Sâmbãta dinaintea Înãlþãrii Sf. Cruci)
11 D Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin

12 L Sf. Mc. Autonom, Macedonie ºi Teodul (Odovania Praznicului Naºterii Maicii Domnului)
13 M † Înainteprãznuirea Înãlþãrii Sf. Cruci; Sf. Sfinþit Mc. Corneliu Sutaºul; †) Cuv. Ioan de la Prislop
14 M (†) Înãlþarea Sf. Cruci (Post negru)
15 J †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoº; Sf. M. Mc. Nichita Romanul
16 V Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina (Post)
17 S Sf. Mc. Sofia ºi fiicele sale: Pistis, Elpis ºi Agapi (Sâmbãta dupã Înãlþarea Sf. Cruci)
18 D Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna ºi Castor

19 L Sf. Mc. Trofim, Savatie ºi Dorimedont
20 M Sf. M. Mc. Eustatie ºi soþia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie ºi Teopist
21 M Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înãlþãrii Sf. Cruci) (Post)
22 J †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi; Sf. Sfinþit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
23 V † Zãmislirea Sf. Prooroc Ioan Botezãtorul; Cuv. Xantipa ºi Polixenia (Post)
24 S † Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Cuv. Coprie; Cuv. Siluan Athonitul
25 D Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Cuv. Serghie de la Radonej

26 L † Adormirea Sf. Ap. ºi Ev. Ioan; Sf. Mc. Hira; † Sf. Voievod Neagoe Basarab
27 M †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul; Sf. Mc. Calistrat ºi Epiharia
28 M † Cuv. Hariton Mãrt.; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. Pimen (Post)
29 J Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia ºi Petronia
30 V Sf. Mc. Grigorie Luminãtorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia ºi Gaiani (Post)
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Octombrie
Brumãrel 31 zile – ziua are 11 ore,

noaptea 13 ore

Notiþe:

1 S †) Acoperãmântul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul;
† Cuv. Iosif ºi Chiriac de la Bisericani

2 D Sf. Sfinþit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Justina; Cuv. Teofil

3 L Sf. Sfinþit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 M Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact ºi Calistena
5 M Sf. Mc. Haritina ºi Mamelta (Post)
6 J † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 V Sf. M. Mc. Serghie ºi Vah; Sf. Sfinþiþi Mc. Iulian, Chesarie ºi Polihronie (Post)
8 S Cuv. Pelaghia ºi Taisia
9 D Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Cuv. Andronic ºi Atanasia

10 L Sf. Mc. Evlampie ºi Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian ºi Teofil Mãrt.
11 M Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Cuv. Teofan Mãrt.; Sf. Mc. Zenaida ºi Filonila
12 M Sf. Mc. Prov, Tarah ºi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei (Post)
13 J † Aducerea moaºtelor Sf. Ap. Andrei la Iaºi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor ºi Agatonica
14 V †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaºi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie ºi Silvan (Post)
15 S Sf. Sfinþit Mc. Luchian; Sf. Savin ºi Vars, Ep.; Cuv. Eftimie cel Nou
16 D Sf. Mc. Longhin Sutaºul; Sf. Mc. Leontie, Dometie ºi Terentie

17 L Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 M † Sf. Ap. ºi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bãtrân; Cuv. Iulian
19 M Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. ºi Eusebiu diac.; Cuv. Ioan de la Rila (Post)
20 J Sf. M. Mc. Artemie; Cuv. Matroana; Cuv. Gherasim cel Nou
21 V †) Cuv. Mãrt. Visarion, Sofronie ºi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mãrt. Ioan din Galeº ºi Moise Mãcinic din Sibiel;

Cuv. Ilarion cel Mare (Post)
22 S Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 D Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Petronie

24 L Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana ºi Valentin
25 M Sf. Mc. Marcian ºi Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita
26 M †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir (Post)
27 J †) Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureºtilor, ale cãrui moaºte sunt la Patriarhia Românã;

Sf. Mc. Nestor
28 V † Sf. Ier. Iachint, Mitr. Þãrii Româneºti; Sf. Mc. Terentie, soþia sa Neonila ºi cei 7 fii;

Sf. Ier. Firmilian, ep. (Post)
29 S Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Cuv. Avramie
30 D Sf. Mc. Zenovie, Ep., ºi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa

31 L Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis ºi Apelie
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Noiembrie
Brumar 30 zile – ziua are 10 ore,

noaptea 14 ore

Notiþe:

1 M † Sf. doctori fãrã de arginþi Cosma ºi Damian
2 M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie ºi Agapie (Post)
3 J Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. ºi Aitala diac.
4 V Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. ºi Ermeu pr. (Post)
5 S Sf. Mc. Galaction ºi Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil ºi Teotim; Sf. Ap. Hermes

(Pomenirea morþilor – Moºii de toamnã)
6 D Sf. Pavel Mãrt., Patr. Constantinopolului; Cuv. Luca

7 L Sf. 33 de Mc. din Melitina; Cuv. Lazãr
8 M †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil
9 M Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian ºi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor ºi Porfirie;

Sf. Ier. Nectarie Fãcãtorul de minuni (Post)
10 J Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast ºi Sosipatru; Sf. Mc. Orest
11 V Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie ºi ªtefanida; Cuv. Teodor Studitul (Post)
12 S Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul; †) Sf. Martiri ºi Mãrt. nãsãudeni:

Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra ºi Vasile din Telciu
13 D †) Sf. Ioan Gurã de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Damaschin

14 L † Sf. Ap. Filip; Sf. Gridorie Palama (Lãsatul secului pentru Postul Crãciunului)
15 M †) Cuv. Paisie de la Neamþ; Sf. Mc. ºi Mãrt. Gurie, Samona ºi Aviv (Începutul Postului Crãciunului)

(Dezlegare la ulei ºi vin)
16 M † Sf. Ap. ºi Ev. Matei (Post)
17 J Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. Mãrt. Lazãr Zugravul; Cuv. Zaharia

(Dezlegare la ulei ºi vin)
18 V Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Romano ºi Zaheu, diac. (Post)
19 S Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinþit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei ºi vin)
20 D Înainteprãznuirea intrãrii în Bisericã a Maicii Domnului; †) Sf. Grigorie Decapolitul;

Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei ºi vin)

21 L (†) Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peºte)
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip ºi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei ºi vin)
23 M †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie (Post)
24 J Sf. Mc. Clement, Ep. Romei ºi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei ºi vin)
25 V † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrãrii în Bisericã

a Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei ºi vin)
26 S Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon ºi Stelian Paflagonul (Dezlegare la peºte)
27 D Sf. M. Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail ºi Pinufrie (Dezlegare la peºte)

28 L Sf. Cuv. ªtefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
29 M Sf. Mc. Paramon, Filumen ºi Valerin (Dezlegare la ulei ºi vin)
30 M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenþiu, Ep. Indiei (Dezlegare la peºte)
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Decembrie
Undrea 31 zile – ziua are 9 ore,

noaptea 15 ore

Notiþe:

1 J Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naþionalã a României) (Dezlegare la ulei ºi vin)
2 V Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3 S †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei

(Dezlegare la peºte)
4 D † Sf. M. Mc. Varvara; Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peºte)

5 L † Cuv. Sava cel Sfinþit; Sf. Mc. Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la peºte)
6 M †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peºte)
7 M †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeº; Sf. Ambrozie, (Dezlegare la peºte)
8 J Cuv. Patapie ºi Sofronie; Sf. Ap. Tihic, Cezar ºi Onisifor (Dezlegare la ulei ºi vin)
9 V Zãmislirea Sf. Fecioare Maria de cãtre Sf. Ana; Sf. Proorociþã Ana (Dezlegare la ulei ºi vin)
10 S Sf. Mc. Mina, Ermoghen ºi Evgraf (Dezlegare la peºte)
11 D Cuv. Daniil Stâlpnicul ºi Luca cel Nou; Sf. Mc. Varsava (Dezlegare la peºte)

12 L †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Mc. Alexandru (Dezlegare la peºte)
13 M †) Sf. Ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenþie, Evghenie, Mardarie ºi Orest;

Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peºte)
14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian ºi Apolonie (Post)
15 J † Sf. Sfinþit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia ºi Suzana (Dezlegare la ulei ºi vin)
16 V Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Împãrãteasã Teofana (Post)
17 S Sf. Prooroc Daniel ºi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria ºi Misail (Dezlegare la peºte)
18 D †) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian ºi Zoe; Sf. Ier. Modest (Dezlegare la peºte)

19 L Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie; Sf. Mc. Trifon; Cuv. Aglaia (Post)
20 M Înainteprãznuirea Naºterii Domnului; Sf. Sfinþit Mc. Ignatie Teoforul (Dezlegare la ulei ºi vin)
21 M Sf. Mc. Iuliana; Sf. Mc. Temistocle (Post)
22 J †) Sf. Ier. Petru Movilã, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Dezlegare la ulei ºi vin)
23 V Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Cuv. Naum (Zi aliturgicã)

(Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de fãinã)
24 S Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Sâmbãta dinaintea Naºterii Domnului) (Ajunul Crãciunului)

(Dezlegare la ulei ºi vin)
25 D (†) Naºterea Domnului (Crãciunul)

26 L A doua zi de Crãciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim de la Tismana
27 M A treia zi de Crãciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. ºi Arhid. ªtefan
28 M Sf. 20.000 de Mc. arºi în Nicomidia (Harþi)
29 J Sf. 14.000 de prunci uciºi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel
30 V Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon (Harþi)
31 S Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Sâmbãta dupã Naºterea Domnului)

(Odovania Praznicului Naºterii Domnului)
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Românii din Ungaria

în 2010
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Cronica anului 2010

în text ºi imagini

Luna ianuarie

9 ianuarie – Asociaþia Culturalã
Românã „Mihai Purdi” a þinut
ºedinþa adunãrii generale la Casa de
Culturã din Otlaca-Pustã. Pe lângã
darea de seamã despre activitatea ºi
gospodãrirea din 2009 au fost dez-
bãtute ºi planurile pe anul 2010.

14 ianuarie – În aula Teatrului
Cetãþii din Jula a fost deschisã o ex-
poziþie din lucrãrile de scenografie
ale artistului plastic arãdean Onisim
Colta din Arad. Expoziþia a fost des-
chisã de gazda manifestãrii Gedeon
József, directorul Teatrului Cetãþii
din Jula, iar cuvântul festiv a fost
rostit de ªtefan Oroian, artist plas-
tic român din Jula.

14–16 ianuarie – În trei localitãþi
bichiºene s-a desfãºurat câte un con-
cert al formaþiei Cimbaliband. Con-
certele din Jula, Sarvaº ºi Bichiºcia-
ba au oferit publicului muzicã po-
pularã româneascã ºi balcanicã, în
centrul instrumentelor fiind þamba-
lul ºi acordeonul. Dupã turneul din
judeþul Bichiº, Cimbaliband a con-
certat la sfârºitul lunii ianuarie ºi la
Budapesta.

15 ianuarie – La împlinirea a 160
de ani de la naºterea poetului Mihai
Eminescu, în localitatea Apateu a
fost organizatã o manifestare cultu-
ralã dedicatã poetului naþional ro-
mân. Evenimentul bihorean a de-

butat cu un concurs de recitare. Cea
de-a patra ediþie a concursului „Mihai
Eminescu” a adunat tineri recitatori
de la ºcoli generale bilingve ºi unde
limba românã se predã ca obiect de
studiu. Au fost depuse coroane de
flori la bustul lui Eminescu, aflat în
curtea bisericii ortodoxe.

– Institutul Cultural Român din
Budapesta a deschis anul cultural
2010 cu Mihai Eminescu pe
Internet. De ziua poetului român,
institutul cultural a trimis peste 500
de mesaje, conþinând cele mai cu-
noscute douã portrete ale lui Emi-
nescu: cel de tinereþe, simbolic pen-
tru imaginea poetului romantic ºi
cel cunoscut în epocã, al unui Emi-
nescu grav, dezamãgit de lume.
Portretele au fost însoþite de texte
ale lui Eminescu, care ilustreazã
gândirea politicã ºi economicã a aces-
tuia, de o surprinzãtoare actualita-
te. Între 15 ºi 30 ianuarie, Bibliote-

ca Institutului Cultural Român din
Budapesta a expus ºi cele 24 de ma-
nuscrise eminesciene dãruite de
Academia Românã.

17 ianuarie – Familia întreprin-
zãtoarei Maria Petruºan Ruja din
Micherechi a sprijinit copiii de la
Orfelinatul „Sfântul Anton” din
Salonta. Donaþia familiei din Mi-
cherechi a constat din oferirea
unui mic dejun celor 120 de copii
orfani. La pregãtirea ºi servirea mi-
cului dejun a mai ajutat ºi familia
Sferle ºi garda civilã din Micherechi.

20 ianuarie – La Budapesta a avut
loc cea de-a treia conferinþã a insti-
tuþiilor susþinute de autoguvernã-
rile pe þarã ale minoritãþilor din
Ungaria. Întâlnirea a fost orga-
nizatã de Secretariatul de Stat însãr-
cinat cu problemele privind politi-
ca minoritarã ºi naþionalã din cadrul
Oficiului Primului Ministru.
Tematicile abordate au fost: rolul

Corul „Armonia” din Apateu la Aniversarea a 160 de la naºterea lui Mihai Eminescu

Vernisajul expoziþiei din lucrãrile de scenografie ale lui Onisim Colta din Arad,
deschis de ªtefan Oroian din Jula
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instituþiilor minoritare în pãstrarea
identitãþii comunitare, viitorul ºi
perspectivele procesului de
instituþionalizare; egalitate de ºanse
în domeniul culturii; rezultatele
instituþiilor susþinute de autoguver-
nãrile minoritare.

21 ianuarie – La iniþiativa Direc-
þiunii Muzeelor Judeþului Bichiº, la
Bichiºciaba a avut loc reînfiinþarea
Societãþii Arheologice ºi de Istorie
Culturalã din Comitatul Bichiº. La
manifestare au participat reprezen-
tanþii de la instituþiile participante
la acest proiect: Complexul Muzeal
Arad, Muzeul „Þãrii Criºurilor” din
Oradea, Muzeul „Erkel Ferenc” din
Jula ºi Muzeul Judeþean „Munkácsy
Mihály” din Bichiºciaba.

22 ianuarie – Cu ocazia Zilei

Culturii Maghiare, la Centrul Cul-
tural „Erkel” din Jula a avut loc un
cenaclu în cadrul cãruia s-a vorbit ºi
despre centenarul naºterii pictoru-
lui julan de origine românã Gheor-
ghe Cohan.

– Consiliile locale din Timiºoara
ºi Seghedin, oraºe înfrãþite, s-au în-
trunit într-o ºedinþã comunã, în ora-
ºul de pe Tisa. Aici s-a discutat des-
pre proiecte comune de colabora-
re, cum ar fi cel privind grãdinile
zoologice din cele douã oraºe, dez-
voltarea unui proiect comun legat
de piaþa en-gros ºi cooperarea în
domeniul turismului. Dupã întru-
nire, participanþii au vizitat con-
strucþia Aquapolis, centrul wellnes
ºi grãdina zoologicã din Seghedin.

23 ianuarie – Organizat de Auto-

guvernarea românilor din Seghedin
ºi Macãu ºi de Asociaþia Culturalã a
Românilor din oraºul de pe Tisa,
„Balul de lãsatul secului”, care s-a
desfãºurat la Seghedin, în cantina
fabricii de cauciuc „Continental”, a
deschis sezonul balurilor româneºti.
Petrecerea românilor din Seghedin
a fost deschisã de Tiberiu Boca, re-
dactorul ºef al Redacþiei Româneºti
a Televiziunii Maghiare ºi de profe-
soara Mihaela Bucin, care le-a vor-
bit celor prezenþi despre iniþierea
acestor petreceri româneºti la Seghe-
din. Balul a început cu Hora Unirii
în care s-au prins toþi cei prezenþi la
petrecere.

24 ianuarie – În toate bisericile
ortodoxe române din Ungaria, la fel
ca în România, s-a fãcut pomenirea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
figura centralã a Unirii Principate-
lor Române. În ziua urmãtoare, la
iniþiativa consulului general Ioan
Fodoreanu din Jula, la biblioteca din
Micherechi, elevii claselor a 7-a ºi a
8-a, alãturi de profesorii lor au parti-
cipat la un mic cenaclu unde s-a vor-
bit despre însemnãtatea evenimen-
tului istoric de acum 151 de ani, când
Moldova s-a unit cu Þara Româneas-
cã, fãurind astfel Mica Unire a româ-
nilor. A fost inauguratã ºi o expozi-
þie foto-documentarã, realizatã de
Uniunea Culturalã a Românilor din
Ungaria ºi expusã pentru prima datã
în ianuarie 2009, la Jula.

26 ianuarie – La Cinematograful
Uránia din Budapesta a avut loc pre-

miera filmului documentar „Dru-
mul pãsãrilor”, realizat de Vlad
Naumescu ºi Trencsényi Klára. Fil-
mul a primit premiul oferit de Fun-
daþia Soros, pentru cel mai bun film
documentar românesc, în cadrul
Festivalului Internaþional de Film
Astra, de la Sibiu 2009, iar în acest
an a intrat în competiþie pentru no-
minalizarea la cea de a 4-a ediþie a
Galei Gopo 2010, de la Bucureºti.

29 ianuarie – În aceastã zi a avut
loc întâlnirea membrilor clubului
pensionarilor români din Jula. A fost
dezbãtut programul activitãþilor pe
anul 2010 ºi i-au sãrbãtorit pe acei
membri ai clubului, care în luna ia-
nuarie au avut ziua onomasticã. FFFFF„Balul de lãsatul secului” la Seghedin

Cenaclul „Mica Unire”
la biblioteca din Micherechi
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2 februarie – Clubul Marþ’ Sara al
Asociaþiei Culturale a Românilor
din Seghedin, Consulatul General
al României la Seghedin ºi Catedra
de Românã, au organizat la sediul
consulatului o searã în amintirea
regretatului profesor Mihai Cozma,
care ar fi împlinit la 7 ianuarie vârsta
de 72 de ani. Profesorul a fost pre-
zent în aceastã searã de marþi prin
filmele de arhivã ale Redacþiei Ro-
mâneºti a Televiziunii Maghiare.
Atmosfera ºi discuþiile ce au urmat
au þinut de participarea, implicarea
ºi interesul celor prezenþi la întâlni-
re.

6 februarie – În organizarea Au-

toguvernãrii Româneºti din Aletea,
la Casa de Culturã „Reibel Mihály”,
a avut loc balul românesc cu merin-
de. La bal au participat un numãr
mare de invitaþi din localitãþile în-
frãþite din România ºi formaþia de
muzicã popularã din Macea, care de
ani de zile asigurã muzica de petre-
cere a aletenilor.

– La Cãminul Cultural din Chi-
tighaz s-a înfiinþat un cor de elevi.
Repetiþiile se desfãºoarã în fiecare
sâmbãtã dupã-masã, iar iniþiatoare-
le corului ºi instructorii acestuia
sunt surorile Angelica ºi Liliana
Daroþ din Chitighaz.

13 februarie – Asociaþia Femei-

lor Ortodoxe Române au organizat
balul românesc tradiþional de la Bu-
dapesta. Petrecerea a avut loc în fru-
moasa Salã „Dunãrea” a Hotelului
Gellért, unde românii din Budapes-
ta ºi din provincie, dar ºi oaspeþi din
România, au avut prilejul de a se în-
tâlni ºi de a petrece alãturi de prie-
teni ºi cunoscuþi în aceastã searã.
Programul artistic a fost susþinut de
artiºtii Florina ºi Florin Maris Hinsu
din Oradea ºi un grup de dansatori
ai Casei de culturã din Beiuº.

– Autoguvernarea româneascã
din Cenadul Unguresc, în colabora-
re cu Autoguvernarea româneascã
din Macãu, au organizat tradiþiona-
lul bal al românilor din localitate.

Ideea acestui bal s-a nãscut cu 24 de
ani în urmã ºi se organizeazã la
Cenad în amintirea jocurilor tradi-
þionale ºi a balurilor pe care le orga-
nizau românii de altãdatã la sãrbãto-
rile mari de peste an. Distracþia a fost
marcatã de muzicã bunã, asiguratã
de o formaþie de muzicã popularã
din Macea.

– La balul românesc cu merinde
de la Chitighaz muzica de petrecere
a fost asiguratã de o formaþie de
muzicã popularã din România. Pe-
trecerea românilor din Chitighaz a
fost organizatã de Autoguvernarea
Româneascã ºi Asociaþia Culturalã
a Românilor din localitate.

14–21 februarie – Asociaþia Tu-

Pãstrãtorii de tradiþii la balul românilor din Aletea

Bal românesc la Budapesta
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risticã a Românilor din Ungaria a
organizat ºi în anul 2010 tradiþiona-
la tabãrã de schi în România, dar
într-un mod mai restrâns, din cauza
lipsei de fonduri. Tabãra din acest
an s-a desfãºurat pe durata de o sãp-
tãmânã, la Straja, staþiune situatã în
judeþul Hunedoara, în apropiere de
Petroºani, la o altitudine de 1445 m,
un loc ideal pentru o vacanþã la schi.

19 februarie – La sediul Institu-
tului Cultural Român din Budapes-
ta a avut loc vernisajul celei de-a
patra ediþii a Salonului internaþio-
nal al artiºtilor fotografi români ºi
maghiari.

20 februarie – Autoguvernarea pe
Þarã a Românilor din Ungaria a or-
ganizat, la Centrul Cultural Româ-
nesc din Jula, balul românesc pe þarã.

22 februarie – Centenarul naºte-
rii pictorului Gheorghe Cohan a

fost deschis printr-o expoziþie de
graficã, la biblioteca orãºeneascã din
Jula. Înainte de vernisajul organizat
de primãrie ºi bibliotecã, Autogu-
vernarea Minoritarã Româneascã ºi
Cercul Prietenilor Oraºului au de-
pus coroane de flori pe mormântul
artistului, aflat în cimitirul ortodox
din Oraºul Mare Românesc din Jula.
În sala de expoziþii a Bibliotecii
Mogyoróssy din Jula au fost expuse
cele mai frumoase 30–40 de grafici
din cele peste 2300 de lucrãri grafi-
ce ale pictorului Gheorghe Cohan,
pentru a deschide ºirul evenimen-
telor ce au marcat centenarul naº-
terii artistului distins cu Premiul
Kossuth, cea mai înaltã distincþie de
stat pe care o poate primi un artist.

24–26 februarie – Premierul ro-
mân Emil Boc ºi alþi miniºtri din
Guvernul României s-au aflat în vi-

zitã la Budapesta, unde s-au întâlnit
ºi cu premierul maghiar Bajnai
Gordon. Delegaþia românã a sosit
în capitala maghiarã cu prilejul în-
tâlnirii de vârf a þãrilor din Grupul
de la Viºegrad.

22–24 februarie – La împlinirea a
100 de ani de la naºterea pictorului
ºi artistului grafician Gheorghe
Cohan, la Vareu (Gyulavári), carti-
er al oraºului Jula, într-o familie de
români, din tatãl Ioan Cohan ºi
mama Ecaterina Voniga, la Jula au
fost organizate mai multe manifes-
tãri comemorative. La biblioteca
orãºeneascã din Jula a fost deschisã
o expoziþie de graficã din lucrãrile
artistului, precedatã de o depunere
de coroane la mormântul artistului
de cãtre Autoguvernarea Româ-
neascã din oraº. Cu douã zile mai
târziu, ºirul manifestãrilor a fost ur-
mat de o festivitate în cinstea picto-
rului, organizatã de UCRU, împre-

unã cu Consulatul General al Ro-
mâniei la Jula.

26 februarie – Societatea Cultu-
ralã a Românilor din Budapesta ºi
Autoguvernarea Româneascã din
sectorul II al Capitalei au organizat
un cenaclu omagial cu prilejul îm-
plinirii a 160 de ani de la naºterea
poetului Mihai Eminescu ºi 90 de
ani de la moartea bibliofilului Dr.
Iuliu Todorescu.

27 februarie – A avut loc ªedinþa
Adunãrii Generale a Uniunii Cultu-
rale a Românilor din Ungaria. Da-
rea de seamã despre activitatea anu-
lui 2009 ºi cea planificatã pentru
2010 au fost principalele subiecte
dezbãtute la ºedinþã. Aceasta a fost
condusã de preºedintele dr. Ioan
Ciotea, iar Eva Iova, membru al Pre-
zidiului UCRU a prezentat ºirul ma-
nifestãrilor organizate de UCRU în
2009 ºi activitãþile susþinute de Uni-
une. FFFFFRomânii din Jula la mormântul lui Gheorghe Cohan

Cenaclu în memoria lui Mihai Eminescu ºi dr. Iuliu Todorescu, la Budapesta
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4 martie – La cinematograful
Uránia din Budapesta a avut loc cea
de-a ºasea ediþie a Festivalului de
Film al Naþionalitãþilor din Unga-
ria. Gazda din acest an a fost redacþia
emisiunii în limba românã „Ecranul
nostru”, iar printre parteneri s-a aflat
ºi Institutul Cultural Român de la
Budapesta. Din cele 65 de produc-
þii, juriul a selectat 19, printre care
s-au numãrat ºi filmele realizate de
redactorii emisiunii noastre de la
Televiziunea Maghiarã. Astfel, s-au
calificat în finale filmele „Evadarea
Nadiei Comãneci” – reporter
Tiberiu Boca, „Case care povestesc”
realizat dupã un scenariu de dr.
Maria Berényi ºi având ca redactor
pe Tiberiu Boca. Au fost prezentate
în afara concursului „La câþiva paºi
de Tãrâmul lui Dumnezeu”, repor-
ter: Tiberiu Boca, „Corul Ortodox
Sfântul Dumitru”, reporter: Aurel
Becan, „Vecherd, ultimele zile ale
unei comunitãþi” de ªtefan Crâsta
ºi „Helmuth Duckadam, portarul-
minune” în regia ºi redactarea lui
Tiberiu Boca.

5 martie – Cu prilejul sãrbãtorii
Mãrþiºorului ºi a Sãrbãtorii Interna-
þionale a Francofoniei, Ambasada
României la Budapesta a organizat
un concert de muzicã clasicã la
Gödöllõ. Concertul a avut loc la
Palatul Regal din localitate. Specta-
colul a fost susþinut de artiºtii Flo-
rin ºi Florina Mariº-Hinsu, acompa-

Luna martie

niaþi de corul D’al Segno al Facultã-
þii de Muzicã din Oradea

– Centrul de zi al vârstnicilor din
micherechi a organizat un moment
special de „Ziua femeilor”. În cadrul
acestei festivitãþi, un grup de elevi
ai ºcolii generale au oferit pensio-
narelor un program cu cântece ºi po-
ezii, pregãtiþi fiind de învãþãtoarea
Maria Condoroº Petruºan.

6 martie – Clubul Marþ’ Sara al
Asociaþiei Culturale a Românilor
din Seghedin, Consulatul General
al României la Seghedin ºi Catedra
de Românã a organizat o întâlnire
româneascã de sãrbãtoarea Sfintelor
Paºti. Evenimentul a avut loc la se-
diul Institutului Cultural Român.
Programul a cuprins vizionare de fil-
me, premii-surprizã, etc. Motto-ul
întâlnirii a fost: „Mâncã ºi bea de pe
masã, dacã þ-ai adus d-acasã!”, astfel
toþi participanþii au pregãtit variate
gustãri tradiþionale româneºti de
Paºti.

– La Casa de Culturã „Táncsics
Mihály” s-a desfãºurat prima ediþie a
„Balului primãverii”, un bal cu me-
rinde, care a debutat cu un program
cultural oferit de tinerii dansatori ai
ªcolii de Artã „Kaláris” din Chitig-
haz.

– În sala festivã a Centrului Cul-
tural Românesc din Jula a avut loc
cel de-al 8-lea bal de binefacere or-
ganizat în sprijinul Fundaþiei „Pro
discipulis – Pentru elevii noºtri”.

Balul a oferit o posibilitate tuturor
celor interesaþi în a susþine ºcoala
generalã ºi liceul „N. Bãlcescu” din
Jula.

11 martie – Formaþia Locatarii,
un supergrup format din muzicieni
„grei” din România ºi formaþia
chitighãzeanã The Batteries au sus-
þinut un concert la Centrul Cultu-
ral Românesc din Jula. Tinerii de la
liceu ºi publicul julan au avut parte
de o searã specialã. Uniunea Cultu-
ralã a Românilor din Ungaria ºi sãp-
tãmânalul „Foaia româneascã” a in-
vitat aceste douã formaþii rock: pri-
ma – The Batteries din Chitighaz –
aflatã la început de drum, compusã
din tineri foarte talentaþi, dupã aceº-
tia au urmat muzicieni de o înaltã
clasã: trupa timiºoreanã Locatarii.

– Un grup de inspectori ºcolari,

sosiþi la Jula, din judeþul Sãlaj, la ini-
þiativa domnului Ioan Fodoreanu,
consul general al României la Jula,
au depus coroane de flori la placa
comemorativã Liviu Rebreanu, afla-
tã pe clãdirea azilului de bãtrâni, fos-
ta cazarmã a oraºului Jula.

14 martie – La Aletea s-a desfãºu-
rat a doua ediþie a Cupei internaþio-
nale de tenis de masã. La competi-
þie au participat aproape 100 de spor-
tivi amatori ºi profesioniºti, copii ºi
adulþi, femei ºi bãrbaþi. Jucãtorii au
sosit din Bichiº, Jula, Seghedin,
Macãu, Szeghalom, Végegyháza,
Oradea, Salonta, Deva, Arad ºi Cluj.

19 martie – Autoguvernarea Ro-
mâneascã din Pocei a organizat o
nouã ediþie a Cupei memoriale
„Ioan Tanaszi”. Întrecerea sportivã
a avut loc în sala de sport a ºcolii

Balul de binefacere „Pro discipolis” la Jula
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generale din Pocei, unde s-au întâl-
nit tineri fotbaliºti de la toate ºcoli-
le din Ungaria în care se învaþã lim-
ba românã.

– ªcoala generalã românã „Luci-
an Magdu” din Bãtania a gãzduit cer-
cul pedagogic al parteneriatului
transfrontalier „Comunicare fãrã
frontiere”, la care au luat parte pes-
te 50 de învãþãtori din România,
având ca obiectiv identificarea unor
programe de colaborare ºi partene-
riat educaþional transfrontalier între
instituþiile din cele douã þãri. Pro-
gramul a cuprins prezentãri, discu-
þii ºi dezbateri, aplicaþii, marketing
educaþional electronic ºi prezentãri
de specialitate.

– ICR Budapesta împreunã cu In-
stitutul Francez din Budapesta au
organizat un colocviu cu tema Car-
tezianism–fenomenologie–teolo-
gie, colocviu dedicat filozofului fran-
cez Jean-Luc Marion. Importanþa
acestui colocviu a fost cu atât mai
mare cu cât alãturi de filozof au mai
participat invitaþi din Polonia ºi Ita-
lia, dar ºi doi dintre discipolii români
ai acestuia: Cristian Ciocan ºi Virgil
Ciomoº. În data de 19 martie, co-
municãrile ºtiinþifice au avut loc la
Piliscsaba, în clãdirea Universitãþii
Catolice Pázmány Péter, iar în data
de 20 martie acestea s-au desfãºurat
la sediul ICR Budapesta.

23–28 martie – La Seghedin s-a

desfãºurat cea de-a IV-a ediþie a Con-
cursului Internaþional de Pian Béla
Bartók. În competiþie s-au înscris 27
de concurenþi din România, Slova-
cia, Chile, Italia, China, Japonia,
Serbia ºi Ungaria. Evenimentul a
avut loc în Sala de Concerte Fricsay
Ferenc a Facultãþii de Muzicã din
cadrul Universitãþii de ªtiinþe. Con-
cursul a fost organizat în trei runde.
În semifinale au fost interpretate
piese solo, iar în finalã concerte
acompaniate de Orchestra Simfoni-
cã din Seghedin. Spectacolul de galã
a avut loc în castelul Nako din
Sânnicolau Mare.

26–27 martie – „Locomotiva Jazz
– cu vagoane din România” a întâm-
pinat publicul budapestan cu un nou
concert jazz „Organic Duo”
(Adalbert Cserkész chitarã ºi Marius
Gagiu flaut). Concertul de la Buda-
pesta a avut loc la Sala de Concerte a
Muzeului Comerþului ºi al Industri-
ei Turistice – (Programul
„KULTEA”), iar pentru publicul din

Seghedin concertul s-a desfãºurat la
Grand Cafe Cinema cu o searã mai
târziu.

30 martie – La sediul Institutului
Cultural Român din Budapesta a
avut loc spectacolul de teatru „Douã
loturi & Cãldurã mare” dupã piese-
le lui I.L. Caragiale, puse în scenã de
regizoarea Nora Chiriac din Oradea.
Piesele au fost interpretate de Tea-
trul Român de Amatori din Jula, cer-
cul de teatru al Liceului „Nicolae
Bãlcescu”.

31 martie – Apropierea Paºtilor a
oferit o nouã ocazie de întâlnire
pensionarilor din Micherechi. Dupã
ce au ascultat programul elevilor de
ºcoala generalã, au petrecut câteva
ore împreunã. Conducãtoarea Clu-
bului pensionarilor, Erica Sucigan
Poiendan organizeazã cu mare plã-
cere de fiecare datã aniversãri, eve-
nimente la care pensionarii satului
pot sã se bucure ºi sã uite pentru câ-
teva ore de problemele zilnice, de
probleme de sãnãtate, etc. FFFFF

Teatrul Român de Amatori din Jula la ICR Budapesta

Întâlnirea pensionarilor din Micherechi
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9–10 aprilie – Oraºul Bichiºciaba
a dedicat luna aprilie a anului 2010
culturii româneºti. În cadrul acestei
luni s-au organizat diferite manifes-
tãri româneºti. ªirul evenimentelor
a fost deschis de premiera piesei de
teatru „O scrisoare pierdutã” de Ion
Luca Caragiale, în regia lui Laurian
Leontin Oniga. În anii 2009–2010,
Teatrul Jókai din Bichiºciaba s-a an-
gajat la prezentarea culturii a ºapte
þãri învecinate. Luna Culturii Ro-
mâneºti din Bichiºciaba a fost des-
chisã pe 10 aprilie, în cadrul unui
spectacol de galã ºi recepþie, la care
a participat ºi ambasadorul Români-
ei la Budapesta, excelenþa sa doam-
na Ireny Comaroschi.

15 aprilie – ICR Budapesta a gãz-

duit la sediul sãu lansarea în limba
românã a volumului de reportaje
„Cãlãtorii în infern”, semnat de
Vujity Tvrtko, o celebritate a jur-
nalismului din Ungaria ºi „ambasa-
dor oficial” al programului „Pécs –
Capitalã Culturalã Europeanã
2010”. Volumul de reportaje a fost
publicat de Editura Curtea Veche ºi
reprezintã o antologie selectatã din
cele 9 cãrþi ale jurnalistului. Cartea
îi este dedicatã lui Petre Cozma, ta-
tãl handbalistului român Marian
Cozma, ucis la Veszprém, pe care
jurnalistul maghiar îl considerã „ero-
ul sãu”.

– Marcând Ziua Internaþionalã a
Francofoniei, la Jula s-a organizat
evenimentul „Francofonia – 40 de

ani”. În organizarea Consulatului
General al României la Jula, Biblio-
teca Judeþeanã „Gh. ªincai” Bihor
din Oradea ºi Uniunea Culturalã a
Românilor din Ungaria, manifesta-
rea culturalã a fost consacratã relaþi-
ilor române-franceze, relaþii care de
un veac au un rol determinant nu
numai în diplomaþia românã, în re-
laþiile politice, dar ºi în viaþa econo-
micã, culturalã, ºtiinþificã ºi în edu-
caþie.

17 aprilie – Autoguvernarea ro-
mânilor ºi Asociaþia românilor din
Bãtania a organizat tradiþionalul bal
românesc cu merinde dupã Postul
Mare. Petrecerea s-a desfãºurat la
Centrul cultural „József Attila” din
localitate.

22 aprilie – Doi dansatori ai echi-

pei pãstrãtorilor de tradiþii din Mi-
cherechi au participat la o competi-
þie neobiºnuitã. Tinerii Ioan
Gomboº ºi Robert Marc au obþinut
recunoºtinþa întregii þãri în doar 3
minute. Renumita emisiune ma-
ghiarã de televiziune „Esti
Showder” a organizat un concurs
pentru poliþiºtii din þarã, la care s-au
înscris ºi plutonierul de poliþie Ioan
Gomboº ºi sergentul major de poli-
þie Robert Marc. Cei doi pãstrãtori
de tradiþii au prezentat la emisiune
dansul „Feciorescul” din Miche-
rechi, fiind acompaniaþi de muzican-
þii Patyi Zoltán, Vasile Papp ºi Ioan
Covaci.

22–25 aprilie – Gabriela
Adameºteanu ºi Daniel Mafteiu au
fost cei care au reprezentat Institu-Piesa „O scrisoare pierdutã” pe scena teatrului din Bichiºciaba

„Francofonia –40 de ani” la Jula
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tul Cultural Român din Budapesta
la cea de-a XVII-a ediþie a Târgului
Internaþional de Carte din capitala
ungarã, gãzduit de Complexul
Millenáris din Budapesta.

23 aprilie – Institutul Cultural
Maghiar ºi Lectoratul de Arte Plas-
tice a organizat expoziþia de fotogra-
fii „Naþionalitãþile noastre în ima-
gini 2010”. În cadrul expoziþiei a fost
lansat ºi albumul de fotografii reali-
zat din creaþiile autorilor de naþio-
nalitate din Ungaria, printre care se
gãsesc ºi imagini ale redacþiei Foaia
româneascã. La vernisajul expoziþi-
ei au fost premiate cele mai reuºite

lucrãri, printre care se numãrã ºi o
fotografie realizatã de Rita Pãtcaº,
despre elevii ºi profesorii ªcolii ge-
nerale ºi liceului „N. Bãlcescu” din
Jula.

28 aprilie – Sub semnul „Zilelor
Universitãþii”, în curtea Institutului
de ºtiinþe medicale ºi mediu sanitar
din Jula s-a desfãºurat o nouã ediþie
a Zilelor instituþiei, la care au avut
loc lansãri de carte, expoziþii, pro-
grame culturale, concerte ºi între-
ceri gastronomice. Reprezentanþii
românilor au fost un grup de doam-
ne de la universitate, printre care se
numãrã ºi douã românce din Chi-

tighaz: Erica Huszár ºi Lilla Kalcsó.
Conducãtoarea grupului a fost
Beatrix Budai. S-a gãtit ciorbã arde-
leneascã de porc, brânzoici ºi cornuri
cu gem de prune.

– Membrii Corului „Pro Musica”
din Jula s-au adunat pentru a sãrbã-
tori ziua Sf. Gheorghe ºi pentru a
petrece momente alãturi de dirijo-
rul arãdean Gheorghe Flueraº. Di-
rijorul corului, afectat de o boalã
grea, ajutat de soþia sa ºi câþiva prie-
teni, a sosit la Jula pentru a cânta alã-
turi de coriºtii pe care i-a dirijat
aproape 20 de ani.

29 aprilie – Filiala Seghedin a ICR
Budapesta, în colaborare cu Cinema
Grand Café, a organizat o nouã cur-
sã pe acest an a Locomotivei Jazz cu
vagoane din România ºi Ungaria, cu
oprire la Seghedin. Cãlãtoria muzi-

calã a fost asiguratã de cãtre Eduard
Neumann (saxafon), Gyárfás István
(chitarã), Egri János (contrabas), Tavi
Scurtu (tobe). FFFFF

Târgul de carte de la Budapesta

Fotografie de la Foaia româneascã premiatã
la „Naþionalitãþile noastre în imagini 2010”

Mâncãruri tradiþionale româneºti
la „Zilele Universitãþii” de la Jula
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2 mai – În luminata zi a celei de-a
cincea Duminici de dupã Învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
la Budapesta a avut loc un eveni-
ment deosebit în viaþa comunitãþii
româneºti. În organizarea Centru-
lui Cultural ºi Pastoral-Misionar
„Sfântul Vasile cel Mare” s-a desfã-
ºurat prima ediþie a Festivalului Gas-
tronomic Românesc din Budapesta.
Sãrbãtoarea a debutat cu Sfânta Li-
turghie Arhiereascã, celebratã sub
protia Preasfinþitului Pãrinte Epis-
cop Siluan, avându-i alãturi pe cei
doi slujitori ai altarului Bisericii cti-
torite de Emanuel Gojdu, pentru cã
se cuvenea, în cel mai curat gând
creºtin, ca românii sã îºi hrãneascã
mai întâi sufletele de harul lui Hris-
tos. Dupã ce s-au împlinit cele ale
lui Dumnezeu, cu toþii s-au pogo-

rât în grãdina din incinta clãdirii ce
aparþine Episcopiei ºi au pornit con-
cursul gastronomic.

7 mai – Manifestarea lunarã „Clu-
bul Mart’ Sara” a Asociaþiei Cultura-
le a Românilor din Seghedin ºi a
Catedrei de limba românã, a avut un
oaspete distins, pe ilustrul lingvist
academician Marius Sala, vicepreºe-
dintele Academiei Române, ºi pe
soþia sa, Marina Rãdulescu Sala, cer-
cetãtor ºtiinþific la Institutul de Lin-
gvisticã din Bucureºti.

7–9 mai – La Ráckeve a avut loc
Festivalul Naþionalitãþilor din Un-
garia. Aici, dansatori, coriºti ºi mu-
zicanþi de naþionalitate ºi-au prezen-
tat talentul în faþa unui juriu alcãtu-
it din specialiºti care le-au acordat
apoi o oarecare calificare. În cele trei
zile, participanþii au vizitat expozi-

þia „Naþionalitãþile noastre în ima-
gini” organizatã de Institutul Cul-
tural Maghiar din Budapesta, au evo-
luat la concursul de calificare ºi apoi
la balul naþionalitãþilor ºi la o galã.
Românii din Ungaria au fost repre-
zentaþi de pãstrãtorii de tradiþii din
Aletea ºi echipa de dansuri patrona-
tã de Centrul de Documentare ºi
Informare al AÞRU din Jula.

10 mai – Consulatul General al
României la Jula a organizat festivi-
tatea de sãrbãtorire a Zilei Europei.
Manifestarea a avut loc la Centrul
Cultural Românesc din Jula, progra-
mul cuprinzând alocuþiunea susþi-
nutã de domnul consul general Ioan
Fodoreanu, o manifestare folclori-
cã prezentatã de CJCPCT – Satu
Mare ºi lansarea volumului „Istoria
secretã a Sãtmarului”, autori
Felician Pop ºi Robert László.

12–15 mai – Uniunea Federalã a
Naþionalitãþilor din Europa a orga-
nizat congresul anual pentru a 55-a
oarã. La Ljubljana a avut loc întâlni-
rea naþionalitãþilor europene, con-
gresul din acest an fiind organizat,
alãturi de prezidiul FUEN, ºi de cã-
tre Consiliul Slovenilor Carintieni
ºi minoritatea germanã din Slove-
nia. Membrii FUEN din Europa,
printre care se aflã ºi delegaþii Uniu-
nii Culturale a Românilor din Un-
garia, au dezbãtut drepturile funda-
mentale la participarea în politicã,
continuând tema de la congresul
jubiliar din Bruxelles de anul
trecut.

15 mai – Corul Asociaþiei pensi-

onarilor din Sãcal au participat la în-
tâlnirea corurilor de la Salonta. Con-
ducãtoarea asociaþiei sãcãlene este
Elisabeta Gui. Corul din Sãcal între-
þine relaþii de prietenie cu membrii
corului salontan de trei ani de zile.

18 mai – Muzeul Corvin ºi Pri-
mãria oraºului Jula a organizat ver-
nisajul unei noi expoziþii perma-
nente din lucrãrile pictorului
Gheorghe Cohan, la Galeria Cohan
din oraº. Expoziþia cu titlul:
„Monumentalistul Cohan” a fost
organizatã cu ocazia centenarului
naºterii pictorului român din Jula.

21 mai – ICR Budapesta a fost pre-
zent în programul Pécs 2010 – Capi-
talã Culturalã Europeanã cu un pa-
chet de programe, în care a fost in-
clus ºi spectacolul „Electra” dupã
Sofocle ºi Euripide, în regia lui
Mihai Mãnuþiu, prezentat de Tea-
trul Radu Stanca din Sibiu. Specta-
colul a fost introdus în programul
Pécs 2010 – Capitalã Culturalã Eu-
ropeanã la categoria teatru/literatu-
rã ºi a avut loc la Teatrul Naþional
din Pécs.

– Sub titlul „Tradiþii vii în Sudul
Câmpiei Ungare” s-a vernisat o ex-
poziþie de fotografii etnografice la
Sarvaº. Tradiþiile românilor din
Ungaria au fost reprezentate în trei
lucrãri de profesoara Maria Sarca
Zombai din Chitighaz. Doamna
Zombai a fost apreciatã de cãtre ju-
riu prin expunerea fotografiilor rea-
lizate la Chitighaz despre „Sânzie-
ne”, „Vopsirea ouãlor” ºi „Umbla-
tul cu turca”. ªtefan Málik din Jula,

Participanþii Festivalului Gastronomic Românesc din Budapesta
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cu rãdãcini româneºti din Chitighaz,
s-a clasat pe locul 2 cu fotografia in-
titulatã „Aºteptând dupã lapte”. Ex-
poziþia a fost vernisatã de etnografa
Emilia Martin.

21–24 mai – Autoguvernarea
Româneascã din Leta Mare a orga-
nizat o excursie la Sovata. Peste 30
de letani au petrecut câteva zile plã-
cute în staþiunea montanã, unde au
avut parte de un cadru natural deo-
sebit, au vizitat mai multe repere
turistice în frumoasa zonã a Româ-
niei.

22–24 mai – O delegaþie din satul
Otlaca-Pustã, au fost oaspeþii locali-
tãþii Salva, judeþul Bistriþa. Într-o
acþiune comunã a asociaþiilor
„Image Concept” Salva ºi „Mihai
Purdi” din Otlaca-Pustã, chiar în ziua

Luna mai

de Rusalii, dupã ce au participat la
slujba religioasã de la Mãnãstirea
Salva a fost inauguratã expoziþia
„Moºtenire de la bunici la Otlaca-
Pustã”, în care au fost expuse obiec-
te tradiþionale ºi costume populare
folosite de-a lungul anilor de buni-
cii ºi strãbunicii otlãcanilor.

24 mai – În a doua zi a Rusaliilor,
Autoguvernarea din Macãu, împre-
unã cu parohiile ortodoxe din
Cenad ºi Seghedin, au organizat o
excursie la Budapesta. Prima parte a
programului excursiei a cuprins par-
ticiparea la Sfânta liturghie din ca-
pela ortodoxã românã, aflatã în cur-
þile Gojdu, pe urmã s-au depus co-
roane de flori la mormântul lui
Emanuil Gojdu în Cimitirul
Kerepesi.

28–29 mai – „Locomotiva Jazz –
cu vagoane din România ºi Ungaria”
a încântat iubitorii jazz-ului în luna
mai cu Zoltán Boros – pian, Alin
Constanþiu – clarinet, Oláh Zoltán
– contrabas ºi Cseh Balázs – tobe.

Concertele au avut loc la Sala de
Concerte a Muzeului Comerþului
ºi al Industriei Turistice – Budapes-
ta (Programul „KULTEA”) pe 28
mai, iar în ziua urmãtoare la Grand
Cafe Cinema – Seghedin. FFFFF

Români la expoziþia de fotografii „Tradiþii vii în Sudul Câmpiei Ungare”

Românii din Otlaca-Pustã la Salva

Credincioºi din Macãu, Cenadul Unguresc ºi Seghedin
la mormântul lui Emanuil Gojdu din Budapesta
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2 iunie – Filiala din Micherechi a
Complexului de Învãþãmânt
„Harruckern János” din Jula a orga-
nizat la Casa de Culturã „Gheorghe
Dulãu”, serbarea de sfârºit de an. În
sala mare a fost aranjatã ºi expoziþia
din cele mai reuºite creaþii ale ele-
vilor de la secþia de artã plasticã.

3 iunie – În organizarea Consula-
tului General al României la Jula, la
Centrul Cultural Românesc din Jula
a avut loc o searã literar-folcloricã
dedicatã poetului Mihai Eminescu.
În cadrul seratei literare, au fost pre-
zentate publicului volume bilingve,
româno-maghiare ale autorilor din
judeþul Sãlaj. La sfârºit a avut loc un
moment folcloric susþinut de An-
samblul „Meseºul” din Zalãu ºi de

solistele Lucreþia Bolba ºi Alexan-
dra Preda.

4 iunie – Centrul Cultural Româ-
nesc din Jula a gãzduit cea de-a
XVIII-a ediþie a festivalului folcloric
„Periniþa” al elevilor de la ºcolile
generale în care se predã limba ro-
mânã.

5 iunie – Un grup de 30 de per-
soane din Apateu a luat parte la ma-
nifestarea folcloricã „Târgul de la
vama serii” din Vadu Criºului. La
ediþia din acest an a participat ºi Pri-
mãria comunei Apateu, care între-
þine relaþii de prietenie cu comuna
Vadu Criºului. Aceastã întâlnire a
fãcut parte dintr-un proiect
transfrontalier.

– Garda Civilã din Micherechi a
organizat „Ziua copilului” pentru
toþi copiii din sat. Programul s-a des-
fãºurat în curtea ºcolii generale,
unde, pe terenul de fotbal, a fost
amenajat un parc cu table de circu-
laþie.

8 iunie – În Galeria KöröspArt s-a
deschis o nouã expoziþie din pictu-
rile în ulei de dimensiuni mai mici
ale lui Gheorghe Cohan.

12 iunie – Autoguvernarea Româ-
neascã din sectorul II al Budapestei
a participat cu un program cultural
la „Ziua Sectorului II”, organizând
un cenaclu ºi proiectarea filmului
„Moºtenire culturalã româneascã la
Budapesta în secolul al XIX-lea”.
Manifestarea a avut loc la Centrul

Cultural Marczibányi din Budapes-
ta. Dupã program au fost servite ºi
mâncãruri tradiþionale româneºti.

– Membrii asociaþiei româneºti
din Cenadul Unguresc s-au întâlnit
la Clubul românilor din Cenad, pen-
tru a discuta despre programul de
lucru al asociaþiei pe anul în curs.
Asociaþia funcþioneazã din 1993 cu
aproximativ 30 de membri.

14 iunie – La Casa de Culturã din
Micherechi a fost organizatã Ziua
Pedagogilor, la care au fost prezenþi
profesorii ºi învãþãtorii ºcolii, edu-
catoarele ºi doicile grãdiniþei, dar au
fost invitaþi ºi pedagogii pensionari.
Cu aceastã ocazie, a fost prezentat
un program cultural-artistic, au re-
citat poezii elevi din fiecare clasã.
Primãria a oferit premiul „Pentru
învãþãmântul din Micherechi” pro-
fesoarei Maria Petruºan.

– Publicul bucureºtean a fost in-
vitat la vernisajul expoziþiei „Româ-
nii din vecinãtatea imediatã VII –
Ungaria”, eveniment organizat de
Institutul „Fraþii Golescu” pentru
Relaþii cu Românii din Strãinãtate
ºi Clubul Þãranului din Bucureºti.
În cadrul expoziþiei au fost prezen-
tate fotografii din fototeca redacþi-
ei „Foaia româneascã”, printre care
s-au aflat imagini despre biserici ºi
viaþã religioasã, despre copii, ºcoli
ºi învãþãmânt românesc, despre dan-
suri, miºcare coralã ºi folclor, des-
pre diferitele domenii în care româ-
nii din Ungaria îºi trãiesc viaþa de
minoritari, inclusiv botezurile,
nunþile sau evenimentele cultura-
le româneºti.

15 iunie – Clubul Marþ’sara al
Asociaþiei Culturale a Românilor
din Seghedin a organizat o nouã în-Întâlnirea „Periniþa” 2010

Seratã literarã „Mihai Eminescu” la Centrul Cultural Românesc din Jula
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tâlnire la Filiala din Seghedin a In-
stitutului Cultural Român. Partici-
panþii au avut ocazia de a porni
într-o cãlãtorie virtualã într-un þi-
nut exotic pe care unii au avut ºansa
sã-l vadã ºi în realitate. Au fost dis-
cutate unele probleme ºi atitudini
prezente în comunitate.

17 iunie – Institutul Cultural
Român din Budapesta a gãzduit ver-
nisajul expoziþiei „Mãtase, creion,
aquarelã” a artistei Ana Cioclov. În
cadrul expoziþiei au fost expuse
aquarele, graficã, schiþe de design
vestimentar, costume, piese vesti-
mentare unicat lucrate manual ºi a
fost lansat în limba maghiarã volu-
mul de prozã al artistei „Scara de
mãtase”. Toate acestea reflectã per-
sonalitatea complexã a artistei, ab-
solventã a Universitãþii de Arte Plas-
tice din Timiºoara, Catedra de Arte
Plastice ºi Design cu specialitatea
picturã ºi graficã.

21 iunie – Catedra de Limba ºi
Literatura Românã ºi Catedra de
Limba ºi Literatura Slovacã din ca-
drul Institutului pentru naþionalitãþi
al Facultãþii Pedagogice Juhász
Gyula a Universitãþii din Seghedin
a organizat o ºedinþã festivã prileju-
itã de aniversarea a 60 de ani de la
înfiinþarea celor douã catedre. La
eveniment au fost rostite alocuþi-
uni de Maruzsné dr. Sebó Katalin,
directorul Institutului pentru naþi-
onalitãþi, dr. Homor Géza, prode-

can al Facultãþii Pedagogice, dr. Ján
Liïák, rectorul Universitãþii de
ºtiinþe sociale ARC din Kolín, Ce-
hia. S-a lansat volumul jubiliar „Ca-
tedra de pe strada Hattyas” de prof.
dr. Békési Imre, au avut loc momen-
te muzicale din folclorul slovac ºi
românesc, ºi au fost rostite gânduri
despre trecutul Catedrei de Româ-
nã de cãtre dr. Gheorghe Petruºan,
fostul ºef al Catedrei de Românã, iar
despre anii studenþiei a vorbit
Tiberiu Boca.

22 iunie – În cadrul Parlamentu-
lui din Budapesta au fost înfiinþate
secþiile Uniunii Interparlamentare,
printre care se aflã ºi secþia maghia-
ro-românã. În fruntea acesteia a fost
ales deputatul Gheorghe ªimonca,
primarul din Otlaca-Pustã, care a
subliniat printre obiectivele secþiei
pãstrarea ºi continuarea relaþiilor
bilaterale economice ºi culturale,
dar ºi susþinerea proiectelor
transfrontaliere.

– Secretarul de stat responsabil cu
problemele naþionalitãþilor s-a întâl-
nit cu preºedinþii autoguvernãrilor
pe þarã ale minoritãþilor. La între-
vederea cu Szászfalvi László s-au dez-
bãtut probleme de actualitate, prin-
tre care modificarea legii electorale
privitoare la alegerile autoguvernã-
rilor minoritare. Conform acestor
modificãri, din toamnã atât autogu-
vernãrile minoritare locale cât ºi
cele teritoriale au mai puþini

membri (cele locale 4, iar cele teri-
toriale 7).

23 iunie – Membrii Autoguver-
nãrii Româneºti din Macãu s-au în-
trunit în ºedinþã pentru a stabili pla-
nul de acþiuni viitoare. La ºedinþã
s-a votat suma de 50 mii de forinþi,
din care se vor cumpãra alimente ca
donaþie pentru Mãnãstirea
Morisena din judeþul Timiº. S-a mai
hotãrât ºi sprijinirea Asociaþiei

Culturale a Românilor din Seghe-
din cu o sumã de o sutã de mii de
forinþi pentru programele asociaþi-
ei pe sezonul de varã.

25 iunie – La Liceul „N. Bãlces-
cu” din Jula s-a desfãºurat o întâlni-
re a profesorilor de limba ºi literatu-
ra românã din ºcolile din Ungaria.
În cadrul întrunirii s-a deschis pro-
iectul european TÁMOP–3.4.1.–A–
08/2 legat de întocmirea unui set
de manuale de limba ºi literatura

românã pentru elevii cu vârsta cu-
prinsã între 10–14 ani. La ºedinþã,
participanþilor li s-a prezentat pro-
iectul, lecþii model ºi s-au dezbãtut
probleme legate de învãþãmântul
românesc.

26–28 iunie – Parohia ortodoxã
românã din Jaca ºi Fundaþia pentru
Viitorul localitãþii Jaca a organizat,
cea de-a treia ediþie a taberei de ico-
nografie ºi de învãþare a limbii ro-

mâne în localitatea Jaca. În timpul
taberei participanþii au luat parte ºi
la o excursie de o zi, la Ciucea, în
România.

28 iunie–1 iulie – Tabãra de dan-
suri populare pentru copiii din Chi-
tighaz are o tradiþie de mai mulþi ani.
Anul acesta tabãra a fost preluatã ºi
organizatã de ªcoala de artã „Kaláris”
ºi s-a desfãºurat la Castelul Almásy
din localitate. FFFFF

Aniversarea a 60 de ani de la înfiinþarea catedrei de românã de la Seghedin
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2 iulie – Întâlnirea de la Jula din-
tre noul secretar de stat pentru na-
þionalitãþi Szászfalvi László, din ca-
drul Ministerului Justiþiei ºi Admi-
nistraþiei Publice, ºi reprezentanþii
Uniunii Culturale a Românilor din
Ungaria a fost caracterizatã de o at-
mosferã deschisã ºi sincerã, fiind
dezbãtute mai multe probleme ac-
tuale cu care se confruntã comuni-
tatea româneascã din Ungaria. Între-
vederea a fost organizatã de deputa-
tul parlamentar Gheorghe ªimonca,
primarul comunei Otlaca-Pustã,
care a sosit la întâlnire împreunã cu
deputatul parlamentar Gajda Róbert
din Jula ºi Tolnai Péter, preºedinte-
le Comisiei pentru Minoritãþi din
cadrul Consiliului Judeþean Bichiº.
La întâlnire au mai luat parte: avo-
catul dr. Gheorghe Ruja, membru
al Prezidiului UCRU ºi vicepreºedin-
te al Autoguvernãrii Româneºti din
Jula, Teodor Martin, primarul co-
munei Micherechi, Eva Iova, mem-
bru al Prezidiului UCRU ºi preºedin-
te al Autoguvernãrii Româneºti din
Bichiº, dr. Maria Gurzãu Czeglédi,
membru al Prezidiului UCRU ºi di-
rector al Liceului „N. Bãlcescu”,
Aurel Becan, preot ortodox, preºe-
dintele Autoguvernãrii Româneºti
din Macãu.

3 iulie – Cu un minut de recule-
gere în amintirea colegului rãposat
Oliver Mihuþ din Bedeu a început
întâlnirea de 40 de ani a promoþiei

1966–1970 a Liceului „Nicolae Bãl-
cescu” din Jula. Însoþiþi de diriginta
Iuliana Jurãu Rád, elevii de odinioa-
rã au ieºit în faþa clãdirii ºcolii, pen-
tru a depune coroane de flori la bus-
tul lui Nicolae Bãlcescu, bust care a
fost dezvelit exact în anul absolvirii
acestei promoþii, în 1970. Ora de
diriginþie a fost deschisã de profe-
soara Iuliana Jurãu Rád, dupã care
participanþii s-au pus la povestire,
vorbind cu mândrie despre realizãri
ºi succese în carierã, bucurii în fami-
lie, ºi cu tristeþe despre lipsuri ºi
nemulþumiri.

5–11 iulie – La Oradea ºi Bãile
Felix s-a desfãºurat cea de-a VI-a edi-
þie a ºcolii de varã „Provocãrile isto-
riei ca ºtiinþã ºi disciplinã de învãþã-
mânt la începutul mileniului III”,
manifestare organizatã de Centrul
de Studii Transilvane al Academiei
Române – Filiala Cluj ºi de Depar-
tamentul pentru Românii de Pretu-
tindeni din cadrul Guvernului Ro-
mâniei. La ºcoala de varã, cursanþii
au participat la programe cu carac-
ter ºtiinþific ºi aplicaþii practice, cât
ºi excursii de studiu la obiective cu
înaltã semnificaþie pentru istoria ºi
cultura româneascã. Românii din
Ungaria au fost reprezentaþi aici de
dr. Maria Berényi, directorul Insti-
tutului de Cercetãri al Românilor
din Ungaria, care a susþinut o prele-
gere despre românii din Ungaria ºi
Emilia Martin, directorul Muzeului
„Erkel Ferenc” din Jula.

5–16 iulie – Asociaþia creatorilor
din Chitighaz a organizat cea de-a
30-a ediþie a taberei de creaþie. Lo-
cul de desfãºurare a taberei a fost
Castelul Almásy din localitate cu
peisajul sãu pitoresc. Printre artiºti
amatori, graficieni, sculptori s-a gã-
sit ºi pictorul ºi graficianul român
Ioan Kett-Groza din Arad, numele
cãruia este introdus ºi în Enciclope-
dia artiºtilor contemporani.

9 iulie – Autoguvernãrile româ-
nilor din Seghedin ºi Macãu, împre-
unã cu Consulatul General al Ro-
mâniei la Seghedin a organizat o fes-
tivitate în amintirea semnãrii pro-
iectului de împãciuire dintre
Kossuth ºi Bãlcescu ºi o ºedinþã fes-
tivã prilejuitã de aniversarea a 30 de
ani de la difuzarea primei emisiuni
de radio în limba românã. La Seghe-
din s-au întâlnit realizatorii ºi cola-
boratorii de ieri ºi de azi, precum ºi
câþiva dintre ascultãtorii fideli ai

emisiunii, care acum se numeºte „O
voce româneascã”. Programul zilei
a continuat cu depunere de coroa-
ne la placa memorialã dedicatã sem-
nãrii acordului de reconciliere de cã-
tre Bãlcescu ºi Kossuth din piaþa
Klauzál din Seghedin, acolo unde,
pe 14 iulie 1849, Nicolae Bãlcescu ºi
Kossuth Lajos au semnat proiectul
de împãciuire româno-maghiar.
Festivitatea a continuat cu o ºedinþã
prilejuitã de cele douã aniversãri, la
sediul Consulatului General al Ro-
mâniei, cu o masã rotundã, moment
organizat de autoguvernãrile româ-
nilor din Seghedin ºi Macãu, pre-
cum ºi de Consulatul General al
României la Seghedin.

15 iulie – Conducãtoarea Asocia-
þiei Pensionarilor din Sãcal,
Elisabeta Gui, a organizat pentru
membrii clubului o excursie de o zi
în oraºul Nyíregyháza. Conducãtoa-
rea clubului a organizat aceastã ex-

Consulul general de la Jula ºi artiºtii de la tabãrã de creaþie din Chitighaz
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cursie având în vedere cã mulþi din-
tre membrii clubului au grijã de ne-
poþii lor, care îºi petrec vacanþa de
varã la bunici.

– Vicepremierul Ungariei,
Semjén Zsolt, l-a primit în biroul
sãu din clãdirea Parlamentului din
Budapesta pe Preasfinþitul Siluan,
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria. Acesta a fost în-
soþit de Irina Comaroschi, Ambasa-
dorul României la Budapesta,
Gheorghe ªimonca, deputat (de ori-
gine românã ºi religie ortodoxã) în
Parlamentul Ungariei ºi primarul
comunei Otlaca-Pustã, pr. Marius
Maghiaru, preotul paroh al Capelei
ortodoxe române din Budapesta ºi
Eva Iova, redactorul-ºef al revistei
„Foaia româneascã” din Jula. În ca-
drul întâlnirii, vicepremierul ungar
a luat cunoºtinþã despre situaþia ac-
tualã ºi problemele Episcopiei Or-
todoxe Române din Ungaria, discu-
tând ºi despre posibilitatea recunoaº-
terii pe viitor a acesteia. A mai fost
luatã în discuþie ºi posibilitatea res-
taurãrii unor lãcaºuri de cult ºi a dez-
voltãrii relaþiilor transfrontaliere
între românii ortodocºi de o parte
ºi de cealaltã a graniþei, prin sprijin
din partea celor douã state în vede-
rea obþinerii unor surse de finanþa-
re europene.

– În sprijinul sinistraþilor din Ro-
mânia ºi Ungaria s-a organizat un
concert de binefacere la Arad ºi Bã-

tania. Profesorii de muzicã din cele
douã oraºe au susþinut un concert
în biserica reformatã din Arad, iar
unul în biserica catolicã din Bãtania.
Repertoriul muzical a fost alcãtuit
din operele lui Bach, Mozart ºi
Mendelssohn, cele douã oraºe fiind
reprezentate de Corina Ardelean
(flaut) ºi Corina Rediº (sopran), pre-
cum Terékné Megyesi Éva (orgã) ºi
Gál Gyula (fluier).

15–18 iulie – La Jula s-a desfãºu-
rat a IV-a ediþie a concursului in-
ternaþional de raliu de teren
PROHUN 2010. Acest eveniment a
cuprins programe, concerte distrac-
tive ºi variate timp de patru zile pe
scena amenajatã în centrul oraºului.
Au evoluat pe scenã echipe de dan-
suri populare din împrejurimi, prin-

tre care s-a aflat ºi Echipa de pãstrare
a tradiþiilor „Gheorghe Nistor” din
Micherechi.

19–20 iulie – Ministrul român al
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismu-
lui, Elena Udrea, a efectuat o vizitã
oficialã în Ungaria. Cu aceastã oca-
zie, doamna Udrea s-a întâlnit cu
prim-ministrul Orbán Viktor, cu
preºedintele desemnat al Republi-
cii Ungare, Schmitt Pál, cu
vicepremierul Semjén Zsolt, pre-
cum ºi cu ministrul dezvoltãrii naþi-
onale, Fellegi Tamás, ºi cu minis-
trul economiei naþionale, Matolcsi
György. În a doua zi a vizitei sale la
Budapesta, Elena Udrea s-a întâlnit
ºi cu deputatul parlamentar Gheor-
ghe ªimonca, primarul comunei
Otlaca-Pustã, care i-a cerut susþine-
rea în realizarea unui proiect turis-
tic important, din fonduri europe-

ne, care va cuprinde judeþul Bichiº
din Ungaria ºi judeþul Arad din Ro-
mânia.

25 iulie – La Covãsînþ s-a organi-
zat prima ediþie a Festivalului de
Tradiþii ºi Cântece Patriotice ale
Românilor de Pretutindeni. Româ-
nii din Ungaria au fost reprezentaþi
la festival de o micã, dar foarte însu-
fleþitã echipã din Chitighaz, compu-
sã din Petru Otlãcan, Mariana Honfi
Misaroº, Gheorghe Moþ ºi Maria
Rotar, care au interpretat dansuri
româneºti din Chitighaz ºi din Bi-
hor.

31 iulie – Primãria Crâstorului a
organizat manifestarea „Zilele satu-
lui”. Vizitatorii au urmãrit progra-
mul Ansamblului folcloric „Datina”
din Cefa, sat înfrãþit cu Crâstorul în
anul 1997, dar a evoluat pe scenã ºi
Echipa folcloricã a CDI. FFFFF

Vicepremierul Ungariei a primit
în birou delegaþia românilor din Ungaria

Ambasadorul Irina Comaroschi cu deputatul parlamentar Gheorghe ªimonca
ºi ministrul român Elena Udrea, la Budapesta
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1 august – Primãria ºi Consiliul
Local Mãdãras a organizat cea de-a
III-a ediþie a Zilelor comunei
Mãdãras, localitate înfrãþitã cu Mi-
cherechiul. Pe scena festivalului a
evoluat ºi Echipa de dansuri popu-
lare „Gheorghe Nistor” din Miche-
rechi.

4 august – Comedii estivale au
încântat în sezonul de varã publicul
cinefil al Clubului de film al ICR. La
Institutul Cultural Român din Bu-
dapesta a putut fi urmãritã piesa „Bu-
letin de Bucureºti” (1982), în regia
lui Virgil Calotescu. Proiecþia a avut
loc gratuit ºi la sediul ICR filiala din
Seghedin, pe 25 august.

5–8 august – Asociaþia Culturalã

a Românilor din Chitighaz a orga-
nizat o excursie pentru membrii
asociaþiei. În ceea ce priveºte trase-
ul, chitighãzenii au vizitat destina-
þiile preferate de turiºti: Fãget,
Drobeta–Turnu Severin ºi Orºova.

6 august – În organizarea Uniu-
nii Culturale a Românilor din Un-
garia, a Autoguvernãrii Româneºti
din Bichiº ºi a sãptãmânalului „Foa-
ia româneascã”, la sediul din Jula a
avut loc o Searã de folk. Invitaþii
Uniunii au fost Raul Cârstea ºi Con-
stantin Neculae (Bucureºti), Marius
Baþu (Bucureºti), Daniel Julean ºi
Nelu Pitic (Arad), Lili ºi Angi Doroþ
(Chitighaz).

6–8 august – Oraºul Aletea a gãz-

duit a X-a ediþie a Întâlnirii Mondia-
le a Aletenilor. Au participat aleteni
din întreaga lume cu diferite mani-
festãri culturale, concurs de gãtit,
concursuri pentru copii ºi tineret,
concerte în aer liber ºi expoziþii. În
prima zi de festival, în Sala de Sport
a ºcolii generale româneºti a avut
loc un bal cu merinde, unde a evo-
luat Echipa pãstrãtorilor de tradiþii
româneºti din Aletea. Cu ocazia În-
tâlnirii Mondiale a Aletenilor, pen-
tru douã zile s-a deschis punctul de
trecere a frontierei dintre Aletea ºi
Grãniceri.

– A fost organizatã cea de-a 16-a
ediþie a Festivalului Lubeniþei la
Medgyesegyháza. În programul ce-
lor trei zile au figurat o serie de con-
cursuri distractive ºi sportive pen-
tru diferite generaþii, concerte ºi
spectacole de folclor ºi muzicã uºoa-
rã. În ziua de sâmbãtã, în cadrul fes-
tivalului internaþional de dansuri
populare, la care au participat cu pro-
grame culturale românii ºi slovacii,
au urcat pe scenã Ansamblul de dan-
suri populare ªiriana, din ªiria, ju-
deþul Arad ºi formaþia de dansuri
populare din Bichiºciaba.

7–8 august – Membrii Clubului
pensionarilor români din Jula au fã-
cut o excursie la Sibiu, în fosta Ca-
pitalã Culturalã Europeanã a anului
2007. Pensionarii au fãcut o vizitã la
Muzeul Naþional Brukenthal din
oraºul medieval, iar a doua zi un
popas la Lacul Bâlea din Munþii
Fãgãraº. Cãlãtoria celor 32 de excur-
sioniºti a fost sprijinitã de Fundaþia

Publicã „Pentru Minoritãþile Naþi-
onale ºi Etnice din Ungaria” ºi de
Autoguvernarea Româneascã din
Jula.

10 august – La Galeria Kogart din
capitalã a avut loc vernisajul expo-
ziþiei de picturã a artistului julan
Gheorghe Cohan. Expoziþia artistu-
lui de origine românã a fost deschi-
sã de Ibos Éva, istoric de artã. La ver-
nisaj a participat ºi dr. Perjési Klára,
primãriþa oraºului Jula. Expoziþia
artistului julan a fost organizatã cu
ajutorul Muzeului Corvin din Jula,
Primãria oraºului Jula ºi Galeria
Kogart.

14–15 august – Primãria din Chi-
tighaz, în colaborare cu Cãminul
Cultural ºi Biblioteca din localitate,
a organizat cea de-a IV-a ediþie a Fes-
tivalului Pogãciþelor. În cadrul fes-
tivalului au fost lansate douã con-
cursuri, unul de gãtit ºi cel intitulat
„Pogãciþele anului”. La deschidere
a fost sfinþitã pâinea ºi au fost verni-
sate expoziþii la Casa de Culturã. În
cadrul festivalului, au urcat pe sce-
nã mai multe ansambluri folclorice
din România: Floarea Criºului, Ju-
nii Socodorului ºi Cununa
Mureºanã. A avut loc o serie de con-
certe pentru tineri, printre care a
concertat ºi formaþia rock „The
Batteries” din Chitighaz. La Casa de
Culturã, copiii au fost aºteptaþi la
teatru ºi la un program distractiv.
Festivalul a mai întâmpinat publi-
cul cu un program folcloric bistri-
þean ºi bineînþeles, s-a prezentat cu
dansuri locale Echipa pãstrãtorilorSearã de folk la sediul UCRU din Jula
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de tradiþii din Chitighaz.
– Festivalul Castraveþilor din Mi-

cherechi a ajuns în acest an la cea
de-a 8-a ediþie. Primãria localã, ca
organizator principal, a oferit parti-
cipanþilor programe cultural-folclo-
rice, concerte, programe relaxante
ºi distractive. ªi în acest an s-a fãcut
apel pentru candidarea castraveþilor
„cei mai-mai-mai”, când legumicul-
torii au intrat într-un concurs vesel
legat de legumele produse. Ziua de
duminicã a fost consacratã gastrono-
miei ºi folclorului, dar au fost felici-
tate ºi cuplurile care s-au cãsãtorit
acum 25 sau acum 50 de ani. Dupã-
masã a început festivalul dansurilor
româneºti cu participarea ansamblu-

rilor de dansuri populare din Româ-
nia ºi Ungaria: Echipa de Pãstrare a
Tradiþiilor „Gheorghe Nistor” din
Micherechi, Echipa de dansuri
„Körös” din Jula, Echipa de dansuri
„Végvár”, Echipa de dansuri popu-
lare româneºti din Chitighaz, An-
samblul folcloric din Mãdãras, An-
samblul folcloric „Auºana”, Ansam-
blul folcloric „Caraºul din Grãdi-
nari”, Cântece populare din Bihor
în interpretarea solistei Florica
Zaha, spectacol sprijinit de Institu-
tul Cultural Român din Budapesta.
Dupã focul de artificii, Festivalul
Castraveþilor 2010 s-a încheiat cu o
petrecere pânã în zori, alãturi de
cântãreþul Dan Leº.

15–20 august – La Vãlenii de
Munte au avut loc cursurile de varã
ale Universitãþii Populare „Nicolae
Iorga”. Cea mai longevivã iniþiativã
culturalã de acest gen din România
a fost iniþiativa din 1908 a marelui
savant Nicolae Iorga, o tradiþie cul-
turalã ce a reunit în toþi aceºti ani
oameni de valoare dãruiþi culturii ºi
neamului românesc. Românii din
Ungaria au fost reprezentaþi de Eva
Iova ºi Anca Butar de la Foaia româ-
neascã.

19–23 august – Nouã perechi de
dansatori de la echipa de pãstrare a
tradiþiilor „Gheorghe Nistor” din
Micherechi au luat parte la Festiva-
lul folcloric internaþional „Sf.
ªtefan” din Cluj-Napoca. În prima

zi a programului a avut loc parada
portului popular în mai multe loca-
litãþi din împrejurimi. La cea de-a
XII-a ediþie din anul acesta au dansat
peste 15 echipe din mai multe þãri
din Europa.

18–20 august – A avut loc cea
de-a 26-ediþie a întâlnirii muzicie-
nilor tineri ºi concursul internaþio-
nal al fanfarelor din Bichiºciaba, cu-
noscut sub prescurtarea ZENIT. La
festivalul ZENIT au participat ºi
Fanfara Maranatha Brass Band din
Curtici ºi Fanfara Municipiului Bis-
triþa. Alãturi de programul Fanfarei
din Curtici ºi a celei din Bistriþa au
evoluat ºi majoretele din Oradea

20–22 august – ªapte perechi de
dansatori din Pocei au fost invitaþi
la Valea lui Liman, la cea de-a 37-a
ediþie a manifestãrii culturale
„Nedeea românilor”, organizatã de
cãtre Centrul de Culturã ºi Artã al
judeþului Timiº. La programul fol-
cloric au participat, pe lângã dansa-
torii din Pocei, Ansamblul „Bana-
tul”, formaþii din judeþul Timiº ºi
echipe de dansuri din Serbia.

28 august – Membrii Asociaþiei
Culturale Române „Mihai Purdi”
din Otlaca-Pustã s-au întrunit în ca-
drul unei ºedinþe, la care a partici-
pat ºi deputatul parlamentar Gheor-
ghe ªimonca, primarul localitãþii.
Pe ordinea de zi a figurat darea de
seamã, care a cuprins sumarul celor
mai reuºite activitãþi din prima ju-
mãtate a anului ºi întocmirea unei
noi strategii de lucru pentru a doua
jumãtate a anului în curs. FFFFFFormaþia „The Batteries” pe scena Festivalului Pogãciþelor din Chitighaz

Dansatorii din Micherechi
la Festivalul Castraveþilor
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1 septembrie – Sala de expoziþie
a Cofetãriei „De o sutã de ani” din
Jula a gãzduit expoziþia „Goblenul,
pictura cu acul”, a cãrei protagonis-
tã a fost Anca Butar. Îndemânarea ºi
dãruirea cu care au fost create aces-
te goblene reies din fiecare lucrare.

2 septembrie – La invitaþia Pri-
mãriei din Holod, români din Leta
Mare au vizitat localitatea bihorea-
nã. Strânsa legãturã spiritualã din-
tre cele douã localitãþi a fost asigu-
ratã de memoria ºi moºtenirea lite-
rarã a lui Iosif Vulcan, dar ºi de spiri-
tualitatea activitãþii preotului orto-
dox Alexandru Igna. Letanii au fost
primiþi de primarul Daniel Cioloº ºi
colegii sãi, iar dupã scurte discuþii s-
au depus coroane de flori la bustul
lui Iosif Vulcan ºi apoi la mormân-
tul preotului Alexandru Igna.

8–10 septembrie – La invitaþia
secretarului de stat Eugen Tomac,
ºeful Departamentului pentru Ro-
mânii de Pretutindeni, o delegaþie
a comunitãþii româneºti din Unga-
ria a efectuat o vizitã de lucru la Bu-
cureºti. Aceasta a fost cea mai nu-
meroasã delegaþie oficialã a româ-
nilor din Ungaria, invitatã vreodatã
în capitala României. Delegaþia de
20 de persoane, printre care s-au
aflat primari, preoþi, consilieri lo-
cali, directori de ºcoli, jurnaliºti, in-
telectuali de seamã ai comunitãþii
au avut întrevederi cu preºedintele
Traian Bãsescu, au fost primiþi la Pa-
triarhia Românã, la Senat ºi la Ca-
mera Deputaþilor, la Ministerul Afa-
cerilor Externe ºi la Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii, la TVR Interna-
þional, la redacþia ziarului „Adevã-
rul”.

10 septembrie – La Institutul
Cultural Maghiar din Bruxelles a
avut loc vernisajul expoziþiei de pic-
turã ºi graficã a artistului julan
Gheorghe Cohan, de la a cãrui naº-
tere în primãvarã s-au împlinit 100
de ani. La vernisaj au participat ºi
mulþi julani, printre care ºi câþiva
profesori ai Liceului „N. Bãlcescu”,
care au cãlãtorit la Bruxelles în spe-
cial pentru acest eveniment.

– La Casa de Culturã „Gheorghe
Dulãu” din Micherechi a avut loc
penultima ediþie a manifestãrii inti-
tulate „Judeþul Bichiº, loc de baºti-
nã”. Din partea primãriei localitãþii,
consilierul Ioan Radici ºi vicepreºe-
dintele Consiliului Judeþean Bichiº,
Tolnai Péter, au pus accentul pe

importanþa comunicãrii dintre pri-
mãriile localitãþilor din acest judeþ
ºi Consiliul Judeþean Bichiº.

14 septembrie – La Muzeul Ernst
din Budapesta s-a desfãºurat verni-
sajul expoziþiei colective „Spaþii cir-
cumstanþiale”. La invitaþia Institu-
tului Cultural Român din Budapes-
ta, România a fost reprezentatã de
doi tineri artiºti Mona Vãtãmanu &
Florin Tudor cu un montaj video.

18 septembrie – Centrul Cultu-
ral din Aletea a gãzduit cea de-a IX-a
ediþie a Întâlnirii Corurilor Pensio-
narilor de Naþionalitate din judeþul
Bichiº. Românii din Ungaria au fost
reprezentaþi de Corul de naþionali-
tate „Márki Sándor” din Chitighaz,
care a prezentat cântece populare
româneºti.Delegaþia românilor din Ungaria la Palatul Cotroceni

Manifestarea „Judeþul Bichiº, loc de baºtinã” a ajuns la Micherechi
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20 septembrie – Secretarul de
stat Eugen Tomac, ºeful Departa-
mentului pentru Relaþiile cu Româ-
nii de Pretutindeni a efectuat o vi-
zitã la redacþia sãptãmânalului „Foa-
ia româneascã”, fãcând cunoºtinþã
cu jurnaliºtii de aici ºi cu doi din
membrii Prezidiului Uniunii Cultu-
rale a Românilor din Ungaria. Îna-
inte de a sosi la redacþie, ºeful DRRP
a poposit câteva ore la Chitighaz,
întâlnindu-se cu primãriþa Maria
Gyuricska Kalcsó ºi cu consilierul
Gheorghe Ardelean, împreunã cu
care a vizitat grãdiniþa, ºcoala ºi bi-
serica româneascã din localitate.

23–25 septembrie – ICR Buda-
pesta a repus pe ºine Locomotiva
Jazz care s-a oprit la Pécs, capitala
culturalã europeanã, la Budapesta ºi
la Seghedin. De data aceasta, a ple-
cat în cãlãtoria muzicalã, alãturi de
jazzmanii români Victor Miclãuº –
chitarã bas, Mihai Farcaº – tobe ºi de
ungurul István Gyárfás – chitarã, un
cunoscut muzician din Estonia:
Raivo Tafenau – saxofon.

24–25 septembrie – La Cenadul
Unguresc s-a sãrbãtorit ziua satului,
eveniment încununat cu multã
muzicã, voie bunã ºi gastronomie.
În aceste douã zile a fost deschisã

provizoriu ºi graniþa dintre Cenadul
din România ºi Cenadul Unguresc.
Locuitorii celor douã comune au
avut posibilitatea sã treacã graniþa
pe la vechiul punct de frontierã,
aceºtia au fost trecuþi peste Mureº
cu un bac. Evenimentul a inclus o
serie de programe care au avut loca-
þii în ambele localitãþi.

28 septembrie – Institutul Cul-
tural Român filiala din Seghedin a
invitat publicul cinefil la filmul ar-
tistic românesc „Actorul ºi sãlbati-
cii” (1975), în regia lui Manole
Marcus. Pelicula pune problema li-
bertãþii de exprimare a artistului ºi a
riscului pe care îl presupune impli-
carea sa în problemele sociale exis-
tente într-o lume dictatorialã.

– ICR la Budapesta, în parteneriat
cu Municipalitatea oraºului Pécs –
Capitalã Culturalã Europeanã 2010
ºi Centrul de Management Pécs a
vernisat, la Centrul de ªtiinþã ºi Bi-
blioteca din Pécs, expoziþia „Glass
Universe by Nemþoi”. Artistului ro-
mân, care se bucurã de o mare apre-
ciere în Ungaria, în special dupã im-
pactul expoziþiei „Who is afraid of
glass”, prezentatã de ICR Budapesta
la Palatul Artelor din Budapesta la
Spring Festival 2009, i s-a pus de
aceastã datã la dispoziþie 650 mp de
spaþiu cu înãlþimi de cca. 5 m, pen-
tru a însufleþi ºi pentru a transforma
într-un univers aparte interiorul vi-
trat al noului Centru de ªtiinþã. FFFFFSecretarul de stat Eugen Tomac la redacþia Foaia româneascã

Ziua satului la Cenadul Unguresc
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1 octombrie – Cu ocazia „Zilei
Vârstnicilor”, în organizarea Asoci-
aþiei Culturale Române „Mihai
Purdi” din Otlaca-Pustã, au fost sãr-
bãtoriþi pensionarii, în cadrul mani-
festãrii Zilei Satului. Pensionarii au
fost întâmpinaþi în cortul din parcul
frumos amenajat în curtea fostei
ºcoli. Aici s-au dat premii mai mul-
tor persoane care au contribuit în
ultimii ani la promovarea ºi înfru-
museþarea satului. În timp ce gustã-
rile pentru prânz clocoteau în ceau-
ne, a avut loc ºi un concurs gastro-
nomic de prãjituri tradiþionale ro-
mâneºti la care a ieºit învingãtoare
tanti Sofia cu renumitul ei cozonac
împletit. Evenimentul s-a încheiat
cu o masã festivã ºi programe cultu-
rale.

2 octombrie – Cu ocazia Zilei
Mondiale a Vârstnicilor, Asociaþia
Culturalã Românã „Mihai Purdi”
din Otlaca–Pustã a organizat o în-
tâlnire specialã. În cadrul acestui
program a fost deschisã o expoziþie
despre tradiþiile românilor, slovaci-
lor ºi germanilor din sudul judeþu-
lui Bichiº. La ziua vârstnicilor, pre-
otul din Jaca, pr. Cosmin Pop, a ex-
pus iconiþe pictate pe lemn ºi pe sti-
clã.

8–9 octombrie – Echipa de pãs-
trare a tradiþiilor „Gheorghe Nistor”
a dansat în comuna Grãdinari din
judeþul Caraº-Severin. Întâlnirea cu
Ansamblul folcloric „Caraºul din

Grãdinari” a fãcut parte din concur-
sul câºtigat de la Fundaþia Publicã
„Pentru Minoritãþile Naþionale ºi
Etnice din Ungaria” pentru întãri-
rea relaþiilor de prietenie cu locali-
tatea Grãdinari din România.

8–10 octombrie – Membrii Aso-
ciaþiei Culturale a Românilor din
Seghedin au fãcut ºi anul acesta o
excursie în România. Anul trecut au
vizitat zona Munþilor Apuseni, fiind
cazaþi în satul de vacanþã Boga.
Fiindcã au reuºit sã vadã doar o micã
parte din atracþiile zonei, a fost o
opinie generalã ca anul acesta excur-
sia sã se facã tot la Boga.

13–16 octombrie – Muzeul
ASTRA ºi Asociaþia de ªtiinþe Etno-
logice din România a organizat la
Sibiu, cea de-a VI-a ediþie a Confe-
rinþei Naþionale cu tema „ªtiinþe,
tehnologii ºi arte tradiþionale româ-
neºti”. Din Ungaria în ASER au par-
ticipat ºi conf. univ. dr. Mihaela Bu-
cin ºi etnografa Emilia Martin.
Mihaela Bucin, ºeful Catedrei de
Românã a Universitãþii din Seghe-
din a prezentat la conferinþã o lu-
crare despre rolul tradiþiei în forma-
rea sentimentului identitar.

14–16 octombrie – Forumul In-
ternaþional al Jurnaliºtilor Români
a organizat ºi Congresul Internaþio-
nal al Jurnaliºtilor Români la
Chiºinãu. La Congres au participat
circa o sutã de reprezentanþi ai pre-
sei din Republica Moldova, Ucraina,

Serbia, Ungaria, Bulgaria ºi Româ-
nia. Premiul anual al Forumului In-
ternaþional al Jurnaliºtilor Români
i-a revenit, în acest an, jurnalistei
Eva Iova din Ungaria. Premiul i-a
fost înmânat ziaristei de cãtre pre-
ºedintele interimar al Republicii
Moldova Mihai Ghimpu în cadrul
lucrãrilor celui de-al doilea Con-
gres.

15 octombrie – Asociaþia Femei-
lor Ortodoxe din Episcopia Oradi-
ei, sub egida „Þãrãncuþa anului
2010”, a organizat o sãrbãtoare cu
simpozion, expoziþii ºi spectacol
folcloric. La manifestare au partici-
pat invitaþi din mai multe judeþe din
România ºi din Ungaria. Preotul
Cosmin Pop din Jaca a participat cu
o expoziþie de icoane pe sticlã ºi
cruci din lemn.

– A ajuns ºi la Bichiºciaba expozi-
þia despre clasa de mijloc a Ungari-
ei, care a determinat societatea, po-
litica, viaþa publicã, în procesul de
dezvoltare în secolul al 19-lea. „Þara
posibilitãþilor – îmburghezirea în
Ungaria secolului 19” a fost titlul
expoziþiei, care a prezentat prin ºase
dinastii însemnate din judeþul Bichiº
cum a putut deveni cineva cetãþean
de folos al Ungariei. Între dinastii a
fost prezentatã ºi familia Sina – de
origine macedoromânã – care este
cunoscutã ca una dintre acele fami-
lii care au susþinut în mod conside-
rabil cele mai mari miºcãri econo-
mice ºi culturale maghiare. ” În or-
ganizarea expoziþiei din Bichiºciaba
a luat parte ºi Emilia Martin, direc-
toarea Muzeului „Erkel Ferenc” din
Jula.

Redactorul ºef Eva Iova a fost premiatã la Chiºinãu
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21 octombrie – Consulatul gene-
ral al României la Jula a invitat iubi-
torii de filme la vizionarea filmului
artistic „Morgen”, o coproducþie
româno–franco–ungarã, a tânãrului
regizor român Marian Criºan, origi-
nar din oraºul Salonta. Filmul a câº-
tigat patru premii la Festivalul de
Film de la Locarno, printre care pre-
miul special al juriului. Filmãrile au
fost fãcute în zona de frontierã ro-
mâno–ungarã, la Salonta, în punc-
tul de frontierã Salonta–Micherechi
ºi la ªercad. La eveniment a partici-
pat ºi regizorul Marian Criºan. La
Centrul Cultural Român din Jula au
avut loc douã proiecþii ale filmului:
prima pentru elevii Liceului „Nico-
lae Bãlcescu” ºi alta pentru toþi

membrii comunitãþii româneºti
care au dorit sã vizioneze filmul ºi
pentru reprezentanþii autoritãþilor
maghiare care au facilitat filmãrile
în judeþul Bichiº.

22 octombrie – Împlinindu-se
cinci ani de la înfiinþarea Asociaþiei
Culturale Române „Mihai Purdi”
din Otlaca-Pustã, membrii s-au în-
trunit în ºedinþã sã evalueze activi-
tatea din cursul celor cinci ani. În
cadrul întâlnirii s-a fãcut raportul
activitãþilor variate ºi multilaterale,
activitãþi care au avut ca scop pãstra-
rea limbii materne, a valorilor cul-
turale româneºti din Otlaca, reînno-
irea tradiþiilor ºi obiceiurilor loca-
le, dar ºi prezentarea acestora pen-
tru românii din Ungaria ºi România.

Deoarece a expirat mandatul con-
ducerii asociaþiei s-au þinut ºi ale-
geri. A fost realeasã în funcþia de pre-
ºedinte Eva Bocior Karancsi, iar de
vicepreºedinte Elvira Ardelean.

23 octombrie – Cu ocazia come-
morãrii revoluþiei de la 1956, mem-
brii Autoguvernãrii Româneºti din
Jula, împreunã cu consulul general
Ioan Fodoreanu, au depus jerbe de
flori pe mormintele Elisabetei
Maniu, Mihai Farkas ºi Gheorghe
Hotãran, români julani decedaþi la
revoluþia anticomunistã.

24 octombrie – La Casa de Cul-
turã „Gheorghe Dulãu”, pensiona-
rii micherecheni au fost invitaþi la
un program cultural dupã care au
servit împreunã o masã festivã. La
eveniment au susþinut un scurt pro-
gram artistic elevii ºcolii generale.
Cei invitaþi au avut ocazia sã urmã-
reascã o scenetã interpretatã de un
grup de elevi ai Orfelinatului din
Salonta, muzica interpretatã la vioa-
rã de elevul Zoltán Rácz, ritmul ºi
intensitatea dansurilor echipei
„Gheorghe Nistor”.

25 octombrie – Cu ocazia Zilei
Armatei Române, Consulatul Gene-
ral al României la Jula a depus co-
roane de flori la monumentul osta-
ºilor români cãzuþi în cursul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, la
Dobriþân ºi Hajdúböszörmény. Ce-
remonia a inclus o slujbã de pome-
nire, oficiatã de pr. Cosmin Pop.

– Reprezentanþele oficiale ale
României în Ungaria marcheazã în
fiecare an Ziua Armatei. Astfel, o

ceremonie s-a desfãºurat ºi la Mo-
numentul Eroilor Români din Ci-
mitirul Central al oraºului Seghe-
din, unde ºi-au aflat odihna veºnicã
peste 100 de soldaþi români. Festi-
vitatea a fost organizatã de Consu-
latul General al României din Se-
ghedin ºi a inclus o slujbã religioasã
de pomenire a sufletelor celor ador-
miþi, oficiatã de pr. Aurel Becan, ºi
depunerea unor coroane de flori la
Monumentul Eroilor din partea
Consulatului, a Autoguvernãrii Mi-
noritare Române din Seghedin ºi a
Primãriei oraºului.

25–29 octombrie – La Cinema
Grand Café din Seghedin a avut loc
„Sãptãmâna filmului românesc –
2010”. Pentru aceastã ediþie au fost
alese producþii româneºti, care au
scos în evidenþã atât starea actualã a
societãþii româneºti dintr-o perspec-
tivã sincronicã, dar ºi evoluþia dia-
cronicã a cinematografiei româ-
neºti. Au fost proiectate producþii
ale unor cineaºti români de ultimã
generaþie sau consacraþi: Titus
Muntean, Cristian Mungiu, Ioana
Uricaru, Hanno Hoffer, Rãzvan
Mãrculescu, Constantin Popescu,
Cãlin Netzer, Alexander Nanãu,
Rãzvan Rãdulescu ºi Melissa de Raaf.
Filmele prezentate au fost: „Cara-
vana cinematograficã”, „Amintiri
din Epoca de aur – 2”, „Medalia de
onoare”, „Lumea vãzutã de Ion B.”
ºi „Felicia înainte de toate”.

27 octombrie – Membrii autogu-
vernãrii româneºti din Macãu s-au
întrunit în ºedinþã, fiind prezentatRegizorul ºi colaboratorii filmului „Morgen” la Centrul Cultural Românesc din Jula
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raportul bugetar pe anul 2010. Con-
silierii au decis susþinerea cu o sumã
de 100 de mii de forinþi a Bisericii
Baptiste din Cenadul Unguresc ºi o
finanþare pentru întâlnirea „Marþ’
sara”, unde au fost invitaþi toþi pele-
rinii români din Ungaria la Muntele
Athos.

28 octombrie – Interesul crescut
pentru filmul românesc în Ungaria,
constatat la Sãptãmâna filmului ro-
mânesc sau la Clubul de film care
are loc lunar la sediile ICR din Buda-
pesta ºi Seghedin, a fãcut ca muzeul
Casa Terorii din Budapesta sã invite
ICR într-un parteneriat în jurul fil-
melor de top româneºti pe temati-
ca comunism/postcomunism. La
ciclul de film ºi dezbatere de la Mu-
zeul Casa Terorii (Terror Háza), din

28 octombrie, ICR Budapesta a ve-
nit cu filmul „Filantropica” (2002),
regizor Nae Caranfil.

29 octombrie – Membrii Clubu-
lui pensionarilor români din Jula
s-au întâlnit la sediul AÞRU, unde
au fost felicitaþi toþi cei care ºi-au
sãrbãtorit onomastica în a doua ju-
mãtate a anului. Un grup de elevi
de la grãdiniþa româneascã din Jula
au prezentat un scurt program cul-
tural în limba românã, dupã care
vârstnicii julani au petrecut timpul
în compania tarafului de muzicã po-
pularã din Socodor, invitatã special
pentru aceastã ocazie.

– Membrii consiliului local din
Micherechi, în frunte cu primãriþa
Margareta Tát ºi cu viceprimarii
Bertold Netea ºi Attila Bondár, au

depus florile amintirii la monumen-
tul eroilor români cãzuþi în luptele
celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
ridicat în cimitirul vechi de sãteni
în anul 1957. La ceremonie, preo-
tul Ioan Bun a oficiat o slujbã de
pomenire în cinstea eroilor.

30 octombrie – Casa de Culturã
din Algyõ a gãzduit programul inti-
tulat „Împreunã 2 culturi”. Eveni-
mentul a fost organizat în cadrul
Programului de Cooperare
Transfrontalierã Ungaria–România
– 2007–2013, program care cuprin-
de douã culturi ºi tradiþia comunã a
acestora în spaþiul european, proiect
de pãstrare a tradiþiilor ºi culturii.
Tradiþia dansului românesc a fost
prezentatã de formaþia de dansatori

„Gheorghe Nistor” din Micherechi,
dupã care s-a continuat cu o searã de
dans popular românesc ºi maghiar.
Paralel cu acest program cultural, în
celelalte sãli ale Casei de Culturã din
Algyõ au fost proiectate filme româ-
neºti ºi maghiare, a avut loc un sim-
pozion la care din partea românilor
din judeþul Ciongrad a participat
prof. dr. Gheorghe Petruºan din Se-
ghedin ºi preotul Aurel Becan din
Cenadul Unguresc.

30–31 octombrie – Un grup de 26
de cadre didactice de la ªcoala gene-
ralã ºi Liceul „Nicolae Bãlcescu” au
petrecut douã zile la Arieºeni. Pri-
ma excursie în mod exclusiv de re-
laxare a fost susþinutã de Autogu-
vernarea Româneascã din Jula. FFFFF

Copiii grãdiniþei româneºti la întâlnirea pensionarilor români din Jula

Profesori din Jula în excursie la Arieºeni
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3 noiembrie – Institutul Cultu-
ral Român din Budapesta a prezen-
tat publicului cinefil filmul artistic
românesc „Cuibul de viespi” (1987),
în regia lui Horea Popescu.

6 noiembrie – Asociaþia Cultura-
lã a Românilor ºi Autoguvernarea
Româneascã din Leta Mare a orga-
nizat ºi în acest an manifestarea în
cinstea lui Iosif Vulcan. Serbarea a
început la primãria oraºului, dupã
care au fost depuse coroane de flori
la mormântul preotului ºi scriitoru-
lui Iustin Popfiu, la mormântul fa-
miliei Irinyi ºi la placa comemorati-
vã a lui Iosif Vulcan.

– La invitaþia ICR Budapesta, Fan-
fara Shavale a concertat în Capitala
Culturalã Europeanã Pécs la „Festi-

valul de Word Music din Balcani –
La porþile Orientului cu Occiden-
tul”.

12 noiembrie – Societatea Cul-
turalã a Românilor din Budapesta ºi
Autoguvernarea Româneascã din
sectorul II a organizat cenaclul co-
memorativ „Moºtenire spiritualã a
lui Emanuil Gojdu dupã 130 de ani
de la moartea sa”. Programul a avut
loc la Primãria sectorului II.

– La Muzeul judeþean „Munkácsy
Mihály” din Bichiºciaba a fost verni-
satã expoziþia „Vechi icoane româ-
neºti pe sticlã din Transilvania”.
Expoziþia a fost montatã din colec-
þia Muzeului „Þãrii Criºurilor” din
Oradea. Istoria ºi importanþa icoa-
nelor româneºti a fost prezentatã de

dr. Aurel Chiriac, directorul muze-
ului orãdean, ºi PSS Siluan, episco-
pul Julei.

13 noiembrie – Ziua culturalã a
românilor din Ungaria a reunit ºi în
acest an formaþii artistice de dansa-
tori din 10 localitãþi din Ungaria,

unde trãiesc ºi români. Oaspeþii de
onoare au fost membrii Ansamblu-
lui „Cerbul de Aur” din Budapesta.
Evenimentul a avut loc la Centrul
Cultural Român din Jula.

25 noiembrie – Institutul Cultu-
ral Român a continuat acþiunea

Depunere de flori la mormântul lui Iustin Popfiu din Leta Mare

Vernisajul expoziþiei „Vechi icoane româneºti pe sticlã din Transilvania”,
la Bichiºciaba

Ziua Culturalã a Românilor din Ungaria, ediþie 2010
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„România prin ochii românilor”,
organizatã în colaborare cu Muzeul
Casa Terorii din Budapesta. Pentru
luna noiembrie a fost selectat filmul
„Amintiri din Epoca de Aur” de Cris-
tian Mungiu. Dupã proiecþia filmu-
lui au fost invitaþi sã participe la o
masã rotundã criticii de film Cristina
Corciovescu, membru al Federaþi-
ei Internaþionale a Criticilor de Film
ºi Báron György, profesor universi-
tar, având ca moderator pe Tallai
Gábor.

26–27 noiembrie – Concertele
„Locomotivei Jazz” din luna aceas-
ta, în organizarea ICR Budapesta ºi
Seghedin, s-au desfãºurat la Sala de
Concerte a Muzeului Comerþului

ºi al Industriei Turistice din Buda-
pesta (Programul „KULTEA”), iar
iubitorii jazz-ului din Seghedin au
fost aºteptaþi la concert la Grand Cafe
Cinema. Vor concerta muzicienii
Johnny Bota, RO – contrabas, Eu-
gen Gondi, NL/RO – tobe, Deseo
Csaba, HU – vioarã, Juhász Attila,
HU – pian.

27 noiembrie – Asociaþia Cultu-
ralã Românã „Mihai Purdi” ºi Auto-
guvernarea Româneascã din Otlaca-
Pustã au organizat ºi în acest an Ba-
lul Bãrbaþilor. Petrecerea a avut un
scop de binefacere (renovarea sãlii
de expoziþii a Asociaþiei Purdi). La
balul de binefacere intrarea a fost li-
berã, însã participanþii au putut dona
o oarecare sumã în sprijinul organi-
zaþiei româneºti.

27–28 noiembrie – În acest an,
Simpozionul organizat de Institutul
de Cercetãri al Românilor din Un-
garia a ajuns la cea de-a XX-a ediþie.
La simpozion au participat alãturi de
cercetãtorii români din Ungaria ºi
specialiºti din România. Întâlnirea
ºtiinþificã s-a desfãºurat la Jula, la se-
diul Uniunii Culturale a Românilor
din Ungaria. În cele douã zile au sus-
þinut prelegeri: Cornel Sigmirean
(Târgu-Mureº), Ioan Bolovan (Cluj-
Napoca), Gabriel Moisa (Oradea),
George Damian (Bucureºti), Vasile
Dobrescu (Târgu-Mureº), Rodica
Colta (Arad), Tiberiu Herdean (Bu-
dapesta), Viorica Goicu ºi Simona

Goicu-Cealmof (Timiºoara), Ana
Borbély (Budapesta), Stella Nicula
(Jula), Traian Trifu Câta (Petrovãsâla
– Serbia), Maria Dan (Târgu-Mureº),
Elena Csobai (Bichiºciaba), Emilia
Martin (Jula), Maria Berényi (Buda-
pesta).

29 noiembrie – Institutul Cultu-
ral Român din Budapesta a prezen-
tat publicului budapestan, pe scena
teatrului Radnóti din Budapesta,
spectacolul „Dialoguri ºi fantezii în
jazz”, în regia ºi interpretarea acto-
rului Ion Caramitru ºi a maestrului
de jazz Johnny Rãducanu. „Dialo-
guri ºi fantezii în jazz” face parte din
seria spectacolelor de teatru poetic

concretizat ºi într-o colecþie de CD-
uri, oferite publicului, în care mu-
zica de jazz se îmbinã cu textul poe-
tic pentru a strãbate un traseu în rea-
litatea culturalã româneascã în nu-
anþã romanticã ºi sarcasticã ºi pen-
tru a pune în valoare nume mari ale
artei spectacolului românesc.

30 noiembrie – Ambasada Româ-
niei de la Budapesta a organizat fes-
tivitatea ocazionatã de Ziua Naþio-
nalã a României la Hotel Le
Meridien din centrul capitalei un-
gare. La eveniment au luat parte pe
lângã diplomaþi români, maghiari ºi
strãini, ºi numeroºi membri ai co-
munitãþii româneºti din Ungaria.FFFFF

Simpozionul Institutului de Cercetãri a Românilor din Ungaria, ediþia XXBalul bãrbaþilor la Otlaca-Pustã
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Luna decembrie

2–3 decembrie – Ziua de 1 De-
cembrie a fost adoptatã ca Zi Naþio-
nalã a României în 1990, reprezen-
tând sãrbãtorirea Marii Adunãri de
la Alba Iulia, unde s-a votat unirea
Transilvaniei cu România ºi care
simbolizeazã unirea tuturor româ-
nilor într-un singur stat naþional. Cu
prilejul acestei sãrbãtori, Consula-
tul General al României de la Se-
ghedin a organizat o recepþie la
Hotelul Forrás din Seghedin, iar în
ziua urmãtoare Consulatul General
al României la Jula ºi-a aºteptat invi-
taþii cu ocazia Zilei Naþionale la un
cocktail, la Restaurantul „Maestro”
din Jula.

3 decembrie – Sediul Filarmoni-
cii din Seghedin (Korzó Zeneház) a
gãzduit concertul aniversar al Filia-
lei din Seghedin a ICR Budapesta,
organizat cu ocazia împlinirii a trei
ani de la inaugurare. Publicul a avut
parte de un triplu eveniment muzi-
cal: pianiºtii de talie mondialã Dra-
goº Mihãilescu ºi Manuela Iana-
Mihãilescu au interpretat la „patru
mâini” dansurile populare româ-
neºti ºi colindele compozitorului
Bartók Béla. Cu aceastã ocazie s-a
inaugurat ºi pianul marca
Bösendorfer Imperial, unul dintre
cele mai performante instrumente
din lume, proaspãt achiziþionat de
Filarmonicã.

4 decembrie – Cu apropierea sãr-
bãtorilor de iarnã, tinerii ortodocºi

din Micherechi ºi credincioºii s-au
pregãtit din nou pentru a le duce
orfanilor din Salonta bucurie în su-
flet. S-a fãcut o tãiere tradiþionalã
de porc la orfelinat, care s-a realizat
din fondurile adunate din donaþii, a
venit la copii Moº Nicolae cu daruri,
iar dupã acest eveniment s-au dus
alimente ºi îmbrãcãminte ºi prin sate
pe la cei nevoiaºi din jurul graniþei.

5 decembrie – Casa de Culturã ºi
Biblioteca „Táncsics Mihály” din
Chitighaz a organizat un Târg de
Crãciun. Diferite ornamente pen-
tru bradul de Crãciun, þesãturi ºi
multe alte obiecte de artizanat i-au
aºteptat pe cei interesaþi.

10 decembrie – Autoconducerea
Românilor din Seghedin, împreunã
cu Asociaþia Culturalã a Românilor
din oraºul de pe Tisa ºi cu alte auto-
guvernãri româneºti din judeþul
Ciongrad au organizat o searã tradi-
þionalã româneascã prilejuitã de
ziua Sfântului Nicolae. La serata din
cantina Întreprinderii de cauciucuri
„Continental” din Seghedin, nu a
lipsit nici tradiþionala mãmãliguþã „a
la Cîmpian” ºi un program cultural
oferit de Filiala din Seghedin a ICR
Budapesta. Este vorba de folkiºtii
Daniel Julean ºi Nelu Pitic. Artiºtii
arãdeni au interpretat muzicã folk
ºi colinde româneºti.

11 decembrie – Ziua Culturalã a
Românilor din Bãtania a avut loc la
Centrul Cultural „József Attila” din

oraº. Cu acest prilej, autoguverna-
rea româneascã a organizat un con-
cert de binefacere pentru susþinerea
reparaþiilor turnului bisericii orto-
doxe române din localitate. Progra-
mul concertului a fost susþinut de
copiii de la grãdiniþa româneascã,
elevi ai ºcolii româneºti din Bãtania
ºi a debutat cu un spectacol ºi tea-
trul de pãpuºi al ºcolii româneºti care
anul acesta ºi-a început activitatea.

12 decembrie – Institutul Cultu-
ral Maghiar a organizat Gala Naþio-
nalitãþilor. În cadrul manifestãrii a
evoluat pe scenã, din partea comu-
nitãþii româneºti, Echipa pãstrãto-

rilor de tradiþii româneºti din Ale-
tea.

23 decembrie – Autoguvernarea
Româneascã din Micherechi a avut
o iniþiativã remarcabilã. În ajunul
sãrbãtorii naºterii Mântuitorului
Iisus Hristos, reprezentanþa româ-
nã a oferit micherechenilor un pro-
gram festiv, invitându-i în stradã, în
faþa ºcolii generale, unde grupuri de
la biserica ortodoxã, baptistã ºi pen-
ticostalã au interpretat colinzi româ-
neºti. Iniþiativa românã din Miche-
rechi doreºte în a se transforma
într-o tradiþie. FFFFF

Sãrbãtorirea Zilei Naþionale  a României, la Jula
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Viaþa creºtin-ortodoxã

în anul 2010

3 ianuarie – În prima duminicã a
anului 2010, numitã în calendarul
creºtin-ortodox ºi „Duminica dina-
intea praznicului Bobotezei”, Prea-
sfinþitul Pãrinte Siluan, Episcopul
românilor din Ungaria a sãvârºit
Sfânta Liturghie la parohia din
Cenadul Unguresc. Alãturi de PS
Siluan ºi de preotul paroh Aurel
Becan, au slujit ºi pr. protopop
Origen Sabãu, ieromonahul Gabriel
ºi diaconul Mihail. Cuvântul de în-
vãþãturã din încheierea Sfintei Li-
turghii a fost rostit de cãtre Ierarh,
care a îndemnat credincioºii, pre-

zenþi în numãr mare la sfânta biseri-
cã, la dragoste ºi solidaritate unul
faþã de celãlalt ºi îndeosebi faþã de
bisericã, pãstrând ºi sporind deopo-
trivã valorile primite din generaþie
în generaþie de la strãmoºi ºi
mulþumindu-le totodatã cã s-au adu-
nat la bisericã într-un numãr destul
de mare.

7 ianuarie – La Capela Ortodoxã
Românã din Budapesta s-a prãznuit
pentru prima datã hramul Aºezã-
mântului Monahal „Sfântul Ioan
Botezãtorul” înfiinþat cu un an în
urmã în clãdirea din strada Holló nr.

8, unde funcþioneazã fãrã întrerupe-
re, de mai bine de o sutã de ani, ºi
Capela Ortodoxã Românã. Sfânta
Liturghie a fost sãvârºitã de PS
Siluan, Episcop al Julei ºi al Episco-
piei Ortodoxe Române din Ungaria,
împreunã cu preotul paroh Marius
Maghiaru, pãrintele ieromonah
David Pop ºi un sobor de preoþi so-
siþi cu acest prilej din parohiile ro-
mâneºti din Ungaria. Într-un cadru
ceremonial, i-a fost acordat pãrinte-
lui ieromonah David rangul de sin-
ghel.

24 ianuarie – La centrul cultural
ºi pastoral-misionar al parohiei or-
todoxe româneºti din Micherechi a
avut loc o întâlnire a Preasfinþitului
Pãrinte Siluan, Episcopul Eparhiei
Ortodoxe Române din Ungaria cu
tineri ortodocºi români de diferite
vârste din aceastã parohie de frunte

a Episcopiei. La întâlnire a partici-
pat ºi Preotul Paroh Ioan Bun, care
în dimineaþa aceleaºi zile a þinut o
orã de religie cu elevi de la ºcoala
generalã din localitate, la centrul
pastoral al parohiei. Întâlnirea a avut
ca temã: „Biserica Ortodoxã, valoa-
rea extraordinarã ºi bogãþia ei spiri-
tualã în raport cu celelalte culte creº-
tine” ºi s-a bucurat de interesul deo-
sebit al participanþilor, care au adre-
sat ierarhului întrebãri legate de vi-
aþa lor duhovniceascã.

30 ianuarie – Cu ocazia sãrbãto-
rii Sfinþilor ierarhi Vasile cel Mare,
Grigorie Cuvântãtorul de Dumne-
zeu ºi Ioan Gurã de Aur, dupã Sfânta
Liturghie Arhiereascã, oficiatã de
Preasfinþitul Pãrinte Siluan, ºi de
toþi preoþii Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, membrii Adunã-
rii Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe

Preasfinþitul Pãrinte Siluan, Episcopul românilor din Ungaria
a sãvârºit Sfânta Liturghie la parohia din Cenadul Unguresc

Hramul Aºezãmântului Monahal „Sf. Ioan Botezãtorul”, la Budapesta
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Române din Ungaria s-au întâlnit în
ºedinþa anualã de lucru, la Episco-
pia din Jula. Adunarea Eparhialã a
fost prezidatã de cãtre Preasfinþitul
Episcop Siluan al Episcopiei Julei.
Aceasta a fost precedatã de ºedinþa
Consiliului Eparhial, care s-a desfã-
ºurat cu o zi înainte, pe 29 ianuarie.

31 ianuarie – În biserica ortodo-
xã românã din Micherechi a avut loc
o slujbã arhiereascã, sãvârºitã de
Preasfinþitul Episcop Siluan, încon-
jurat de un sobor de preoþi din care
a fãcut parte ºi preotul Tudor
Budeanu de la Macea, pãrintele Ioan
Bun, parohul Micherechiului, pr.
protopop Aurel Becan, diaconul
David ºi cãlugãri de la Episcopia din
Jula. Rãspunsurile la sfânta liturghie
au fost date de corul ortodox din
Macea.

14 februarie – Preasfinþitul Pãrin-
te Episcop Siluan a fãcut o vizitã de
lucru la parohia Micherechi, unde
s-a întâlnit cu preotul paroh Ioan
Bun ºi cu fostul epitrop Gheorghe
Iova, pentru a le oferi ajutorul finan-
ciar fãcut de cãtre Sfânta Mãnãstire
Frãsinei, din Arhiepiscopia Râmni-
cului, pentru restaurarea bisericii
din Micherechi. Ajutorul primit
prin bunãvoinþa ºi dragostea Pãrin-
telui Stareþ Neonil ªtefan a servit
alãturi de alþi banii adunaþi prin con-
tribuþia credincioºilor din Miche-
rechi, la efectuarea unor lucrãri de
restaurare la aceastã bisericã.

20 februarie – La Catedrala Epis-
copalã din Jula a avut loc o slujbã de
pomenire a morþilor, prilejuitã de
Sãrbãtoarea Sfântului Mare Mucenic
Teodor Tiron. Credincioºii catedra-

lei episcopale au participat în prima
sâmbãtã din Postul Mare, numitã ºi
Sâmbãta lui Sân’ Toader, la Sfânta
Liturghie Arhiereascã ºi la slujba
parastasului, sãvârºite de cãtre Prea-
sfinþitul Pãrinte Episcop Siluan, în
fruntea unui sobor de preoþi, din
care a fãcut parte ºi pãrintele vicar
Pavel Ardelean, parohul catedralei.
La acest moment comemorativ im-
portant, alãturi de credincioºii ro-
mâni din Jula, a fost prezentã ºi
doamna Irina Comaroschi, Ambasa-
dorul României la Budapesta, aflatã
în vizitã de lucru la Jula.

21 februarie – În Duminica Or-
todoxiei, în cadrul sfintei slujbe ar-
hiereºti, oficiatã de Preasfinþitul
Episcop Siluan, la Capela Ortodoxã
Românã din Budapesta, a avut loc ºi
hirotisia ºi instalarea pãrintelui
Marius Maghiaru ca protopop al Bu-
dapestei. În aceastã duminicã s-a ofi-

ciat o slujire în comun a ortodocºi-
lor fiind prezenþi clerici de la toate
eparhiile, care au jurisdicþie ortodo-
xã în Ungaria. Tot în aceastã zi, dupã
Sfânta Liturghie a avut loc ºi inau-
gurarea oficialã a Aºezãmântului
Monahal „Sfântul Ioan Botezãtorul”
ºi a Centrului Cultural Pastoral-Mi-
sionar „Sfântul Vasile cel Mare”,
care se îngrijesc de necesitãþile spi-
rituale ale românilor din Budapesta
ºi împrejurimi, în frunte cu condu-
cãtorul acestora pãrintele singhel
David Pop.

5–7 martie – Oastea Domnului
din Micherechi a organizat un nou
ciclu de Seri duhovniceºti. Seria
acestor întâlniri religioase a fost des-
chisã de PS Siluan, Episcopul Biseri-
cii Ortodoxe Române din Ungaria.
Pe 6 martie, Oastea Domnului a pri-
mit un grup de credincioºi de la adu-
narea Oastei Domnului din Buci-Corul din Macea la Micherechi

Duminica Ortodoxiei la Capela din Budapesta
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um, România. În a treia searã au
participat o mulþime de credincioºi
pentru a-ºi purifica inima ºi sufletul,
pentru a putea primi lumina Învie-
rii Mântuitorului Iisus Hristos.

18 martie – La Centrul Eparhial
din Jula a avut loc ºedinþa de lucru a
membrilor Permanenþei Consiliu-
lui Eparhial al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria, condusã de
Preasfinþitul Episcop Siluan. În ca-
drul ºedinþei s-au discutat diferite
aspecte legate de activitatea Episco-
piei, între care ºi precizarea formali-
tãþilor de obþinere a aprobãrilor ne-
cesare pentru amplasarea în apropi-
erea Catedralei „Sfântul Nicolae” a
unei troiþe de lemn, dupã modelul
celor din Maramureº, precum ºi a
statuii mitropolitului Andrei
ªaguna al Ardealului, simboluri im-
portante pentru afirmarea identitã-
þii naþionale româneºti ºi a spiritua-
litãþii ortodoxe. În ziua precedentã
ºedinþei, membrii Consiliului Epar-
hial s-au întâlnit la Bichiºciaba cu
reprezentanþii firmei de þiglã,
Tondach, în vederea încheierii unui
contract pentru achiziþionarea þi-
glei, pentru restaurarea bisericilor
din cadrul Episcopiei, în urmãtorii
cinci ani.

25 martie – În fiecare an, în aceas-
tã zi, creºtinii ortodocºi prãznuiesc
Buna Vestire, una din cele mai mari
sãrbãtori ale Bisericii, de la care în-
cepe sã curgã perioada de 9 luni –
pânã la Crãciun – cât Maria L-a pur-
tat în pântece pe Iisus. La praznicul
Bunei Vestiri, Catedrala Episcopalã

„Sân’ Nicoarã” din Jula a avut ca oas-
pete pe Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, dimpreunã cu alþi clerici
din cele douã Eparhii, între care
s-au numãrat pãrintele vicar Pavel
Ardelean, pãrintele Arhimandrit
Pavel Nicolãescu, stareþul Mãnãsti-
rii Topolniþa din Episcopia
Severinului ºi Strehaiei ºi pãrintele
protosinghel Calinic, precum ºi alþi
cãlugãri ºi diaconi de la cele douã
episcopii. La aceastã mare sãrbãtoa-
re a Maicii Domnului, cãreia îi este
dedicat acest Praznic Împãrãtesc,
clericii ºi credincioºii care s-au ru-
gat împreunã în catedrala româneas-
cã de la Jula au mai fost martori ºi la
hirotesia întru Arhimandrit a pãrin-
telui Calinic Covaci, parohul bise-
ricii ortodoxe din Otlaca-Pustã ºi
consilierul administrativ-bisericesc
al episcopiei din Jula.

– Copiii familiilor ortodoxe din
Micherechi au fost împãrtãºiþi îna-
intea Sfintelor Paºti de cãtre pr. pa-
roh Ioan Bun, care la fel ca în anii
trecuþi a chemat la sfânta bisericã
elevii de la ºcoalã ºi copiii de la grã-
diniþã, care vor sã se împãrtãºeascã.
Însoþiþi de educatoare, învãþãtoare
ºi profesoare, copiii ortodocºi au fost
împãrtãºiþi în ziua Buneivestiri, cu
Sfântul Trup ºi Sânge al Domnului,
pentru a întâmpina cu sufletul cu-
rat marea sãrbãtoare a Învierii Dom-
nului.

28 martie – Cu ocazia Sãrbãtorii
Floriilor, ramurile de salcie pe care
creºtinii ortodocºi din Jaca le-au dus

acasã sã-ºi împodobeascã icoanele,
uºile ºi ferestrele, au fost sfinþite de
Preasfinþitul Siluan, Episcopul ro-
mânilor din Ungaria ºi preotul pa-
roh Cosmin Pop. În aceeaºi zi, dupã
Sfânta Liturghie Arhiereascã sãvâr-
ºitã la Jaca, Preasfinþitul Siluan a par-
ticipat la oficierea Tainei Sfântului
Maslu, în biserica din Sãcal.

8 aprilie – Adunarea Oastea
Domnului din Micherechi în frun-
te cu preotul paroh Ioan Bun, a pri-
mit oaspeþi din România, din Buco-
vina. Dorel Sima, autorul cãrþii
„Cântarea fãrã melodie”, are relaþii
de prietenie de douãzeci de ani cu
ostaºii din Micherechi. Dupã doi ani
de la ultima sa vizitã, domnul Sima
s-a întâlnit din nou cu credincioºii

români din Micherechi, însoþit fiind
ºi de alþi ostaºi.

11 aprilie – În Duminica Sfântu-
lui Apostol Toma, credincioºii or-
todocºi români din Budapesta au sãr-
bãtorit conform tradiþiei strãmo-
ºeºti Paºtele Blajinilor. La Capela
Ortodoxã Românã din capitalã a de-
venit o tradiþie ca în aceastã dumi-
nicã sã se organizeze un parastas co-
mun pentru pomenirea marelui
mecenat al neamului românesc din
Ungaria ºi Transilvania Emanuil
Gojdu ºi familia sa. Liturghia arhie-
reascã a fost sãvârºitã de PS Episcop
Siluan, împreunã cu preotul paroh
Marius Maghiaru, pãrintele singhel
David Pop ºi diaconul Mihail. Con-
form obiceiului, dupã slujbã, credin-

Cuminecarea copiilor la Biserica Ortodoxã din Micherechi
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cioºii s-au deplasat la Cimitirul
Kerepesi unde a avut loc slujba de
pomenire ºi tradiþionala comemo-
rare a marelui mecenat, anul acesta
împlinindu-se 140 de ani de la moar-
tea sa.

17 aprilie – PS Episcop Siluan a
fost în mijlocul credincioºilor din
Bãtania, oficiind Sfânta Liturghie
Arhiereascã la sãrbãtoarea hramului
bisericii ortodoxe române „Sf.
Gheorghe”. Rãspunsurile la litur-
ghie au fost date de Corul Facultãþii
de Teologie din Arad, dirijat de prof.
Mircea Buta.

18 aprilie – Episcopia Ortodoxã a
Românilor din Ungaria a organizat
Festivalul coral „Veniþi de luaþi lu-
minã!”, care a marcat perioada post-
pascalã. Concertul a avut loc la Casa
de Culturã „Erkel Ferenc” a oraºu-
lui Jula cu participarea extraordina-
rã a Grupului psaltic „Katharsis” al
Episcopiei Caransebeºului, Corul
preoþilor din Caransebeº, condus de

dirijorul Alin Buliga, Corul de ca-
merã „Emil Monþia” al Casei de
Culturã din Arad, dirijat de Ovidiu
Boar ºi Corala „Armonia” din Baia
Mare, dirijor Mihaela Bob Zãiceanu.
Manifestãrile au debutat la catedra-
la ortodoxã „Sfântul Nicoale” din
Jula, cu slujba arhiereascã din Du-
minica Mironosiþelor, oficiatã de
Preasfinþitul Siluan, Episcopul ro-
mânilor din Ungaria, Preasfinþitul
Timotei, arhiepiscop al Aradului,
Preasfinþitul Lucian, episcopul Ca-
ransebeºului ºi un sobor de preoþi ºi
diaconi. Rãspunsurile la Sfânta Li-
turghie au fost date de cãtre coruri-
le din Arad ºi Baia Mare. Festivalul
coral s-a þinut pe scena casei de cul-
turã a oraºului.

1 mai – La Bichiºciaba a avut loc
prima conferinþã preoþeascã din
acest an a Episcopiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, cu tema: „Anul
Jubiliar al Crezului Ortodox ºi al
Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne”. Conferinþa a debutat cu ofi-
cierea Sfintei Liturghii Arhiereºti la
care credincioºii s-au bucurat de o
frumoasã atmosferã de comuniune
frãþeascã. Dupã Sfânta slujbã, lucrã-
rile conferinþei s-au desfãºurat
într-o salã închiriatã de preotul pa-
roh din Bichiºciaba, Teodor Marc, ºi
au fost deschise de Preasfinþitul Epis-
cop Siluan, dupã care au fost prezen-
tate douã referate despre istoria ºi
problematica legatã de Crezul
Niceo-Constantinopolitan, susþinu-
te de cãtre pr. protopop Origen
Sabãu din Apateu ºi pr. Cosmin Pop
din Jaca.

13 mai – Cu ocazia sãrbãtorii
„Înãlþarea Domnului”, în Biserica
Ortodoxã Românã se pomenesc ºi
eroii neamului, cei care ºi-au jertfit
viaþa pentru apãrarea þãrii ºi a nea-

mului românesc. Cu binecuvânta-
rea Preasfinþitului Pãrinte Episcop
Siluan, de Înãlþarea Domnului ºi a
Zilei Eroilor Neamului, Preacuvio-
sul Pãrinte Singhel David Pop, su-
periorul Aºezãmântului Monahal
„Sfântul Ioan Botezãtorul” din Bu-
dapesta, a sãvârºit slujba de pomeni-
re a eroilor români cãzuþi în cele
douã rãzboaie mondiale, în localita-
tea Megyaszó, aflatã în nord-estul
Ungariei. La festivitãþi au participat
doamna Ireny Comaroschi, Amba-
sadorul României în Ungaria, loco-
tenent-colonel ing. Francisc
Romocea, ataºatul militar al Româ-
niei în Ungaria, precum ºi autoritã-
þile locale aparþinând primãriei, ºco-
lii ºi casei de culturã din localitate.
Garda de onoare a fost asiguratã de
militarii Brigãzii 5 Infanterie
Dobriþân.

Festivalul „Veniþi de luaþi luminã”, la Jula

Conferinþa preoþeascã a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, la Bichiºciaba
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– Pãrintele Cosmin Pop, preotul
paroh al bisericii din Jaca, împreunã
cu consulul general de la Jula, Ioan
Fodoreanu ºi cu alþi reprezentanþi
ai Consulatului General al Români-
ei din Jula, i-au cinstit dupã cuviinþã
pe eroii români din Bihorul Ungu-
resc. Astfel, au fost fãcute parastase,
dupã care au fost depuse coroane de
flori la mormintele ºi monumente-
le ostaºilor eroi români, dupã cum
urmeazã: la monumentul ostaºilor
români ºi la cimitirul din oraºul
Dobriþân; la cimitirul eroilor ro-
mâni ºi la monumentul ostaºilor
români din Hajdúböszörmény; la
mormântul celor doi eroi ostaºi ro-
mâni: Eftimie Croitorul ºi Drãgoi
Dumitru, din Tiszalök.

– De Ziua Eroilor ºi Consulatul
General al României la Seghedin a
organizat o ceremonie de comemo-
rare a ostaºilor români cãzuþi în cel

de-al Doilea Rãzboi Mondial, în lup-
tele purtate pe teritoriul Ungariei.
Ceremonia a inclus un parastas ofi-
ciat de preotul Aurel Becan ºi depu-
nere de coroane de flori la Monu-
mentul Eroilor Români din Cimiti-
rul Central al oraºului Seghedin de
cãtre consulii Radu Florea, Rãzvan
Ciolcã ºi alþi reprezentanþi ai româ-
nilor din oraº.

15 mai – Biserica româneascã din
Cenadul Unguresc ºi-a sãrbãtorit
hramul, care este dedicat Praznicu-
lui Înãlþãrii Domnului Iisus Hristos.
Cu acest prilej a fost sãvârºitã Sfânta
Liturghie Arhiereascã, de cãtre Prea-
sfinþitul Pãrinte Episcop Siluan, în
fruntea unui sobor format din toþi
clericii Episcopiei Ortodoxe Româ-
ne din Ungaria ºi alþi clerici din Un-
garia ºi România, rãspunsurile fiind
date de grupul psaltic „Katharsis”,
care, cu binecuvântarea Preasfinþi-

tului Pãrinte Episcop Lucian al Ca-
ransebeºului, a participat la sãrbãtoa-
rea de la Cenad. Cu binecuvântarea
Preafericitului Pãrinte Patriarh Da-
niel, la aceastã sãrbãtoare a fost oas-
petele bisericii din Cenadul Ungu-
resc ºi pãrintele Ion Armaºi, secreta-
rul Sectorului de Relaþii Externe al
Patriarhiei Române.

22 mai – A fost constituitã o nouã
Adunare Eparhiale, alcãtuitã din
preoþi ºi mireni aleºi în cursul sãptã-
mânilor anterioare în toate parohi-
ile ortodoxe române din Ungaria.
ªedinþa de constituire a avut loc în
sâmbãta Rusaliilor, în Catedrala
Episcopalã „Sfântul Ierarh Nicolae”
din Jula, dupã sãvârºirea Sfintei Li-
turghii ºi a unui Te Deum la deschi-
derea sesiunilor Adunãrii Eparhia-
le.

24 mai – A doua zi de Rusalii, de
ziua sãrbãtorii Sfintei Treimi, un
grup de credincioºi de la Macãu,

Cenadul Unguresc ºi Seghedin au
luat parte alãturi de creºtinii orto-
docºi din capitalã la slujba arhiereas-
cã din Capela ortodoxã din Budapes-
ta. Ziua de adevãratã sãrbãtoare s-a
simþit ºi în atmosfera liturghiei ar-
hiereºti, oficiate de Preasfinþitul
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodo-
xe Române din Ungaria ºi de sobo-
rul preoþesc, alcãtuit de pr. Marius
Maghiaru, pr. Aurel Becan, ieromo-
nahul Gabriel, singhel David ºi dia-
conul Mihail. Dupã Sfânta Litur-
ghie, românii din Cenad, alãturi de
PS Siluan, s-au îndreptat spre mor-
mântul familiei Gojdu aflat în Ci-
mitirul Kerepesi, unde a fost sãvâr-
ºitã o slujbã de pomenire dupã care
românii din Cenad au depus coroa-
ne de flori. Programul zilei s-a în-
cheiat cu o agapã frãþeascã în curtea
Centrului Monahal.

5 iunie – Un grup de credincioºi
din Jula, alãturi de PS Episcop Siluan

Hramul Bisericii Ortodoxe din Cenadul Unguresc Pelerini români din Ungaria la Episcopia Oradiei



8988

au fãcut un pelerinaj la Oradea, vizi-
tând Episcopia Ortodoxã Românã ºi
catedrala episcopalã, cunoscutã sub
numele de „Biserica cu lunã”, mã-
nãstirile „Sf. Cruce” ºi „Bunavesti-
re” ºi biblioteca Judeþeanã „Gheor-
ghe ªincai”. Vizita frãþeascã a avut
drept scop ºi întâlnirea cu PS Epis-
cop Sofronie, cel care timp de opt
ani a fost arhipãstorul ortodocºilor
români din Ungaria, fiind ºi primul
episcop al Episcopiei de la Jula.

6 iunie – În organizarea tinerilor
ortodocºi din Micherechi a avut loc
o amplã manifestare dedicatã orfa-
nilor de la Casa de copiii din Salonta.
Dimineaþa, copii au participat la
Sfânta Liturghie Arhiereascã sãvâr-
ºitã de Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Siluan ºi un sobor de preoþi. Dupã
masa de prânz copiii au primit la Mi-
cherechi o întreagã zi de bucurie,

plinã de afecþiune ºi dragoste din
partea tinerilor, localnicilor ºi a nu-
meroºi sponsori.

9 iunie – Sub genericul „Convie-
þuirea paºnicã a cultelor creºtine în
judeþul Bichiº”, la Teatrul „Jókai”
din Bichiºciaba s-a desfãºurat o con-
ferinþã organizatã de cãtre Consili-
ul Judeþean Bichiº, la care au partici-
pat reprezentanþii cultelor creºtine
din acest judeþ. Episcopia de la Jula a
fost reprezentatã eveniment de cã-
tre Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Siluan ºi de Pãrintele Arhimandrit
Calinic, Consilierul Administrativ-
Bisericesc, care a susþinut în limba
maghiarã referatul cu tema „Episco-
pia Ortodoxã Românã din Ungaria:
trecut, prezent ºi viitor”.

11 iunie – PS Episcop Siluan ºi pr.
paroh Petru Puºcaº au sãvârºit sluj-
ba de sfinþire a noii cruci care a fost

aºezatã pe turla Bisericii Ortodoxe
Jula, Oraºul Mic Românesc. Anul
acesta s-au fãcut ample lucrãri de
restaurare la turla bisericii, fiind în-
locuitã toatã lemnãria, acoperitã
mai apoi cu tablã de cupru. Lucrãri-
le au putut fi efectuate datoritã spri-
jinului primit din partea Secretaria-
tului de Stat pentru Culte de la Bu-
cureºti, precum ºi cel al credincioºi-
lor.

13 iunie – La Biserica Ortodoxã
din Apateu a avut loc o întâlnire din-
tre credincioºii ortodocºi români
din Apateu ºi cei ai Catedralei cu
hramul „Adormirea Maicii Domnu-
lui” din Oradea, cunoscutã sub de-
numirea de „Biserica cu Lunã” cu
ocazia consemnãrii unei înfrãþiri în-
tre cele douã biserici. Sfânta Litur-
ghie Arhiereascã a fost oficiatã de
cãtre Preasfinþitul Siluan, Episcopul
românilor din Ungaria, înconjurat
fiind de un sobor de preoþi de la ca-
tedrala din Oradea ºi clerici de la
Episcopia Ortodoxã Românã din
Jula. Rãspunsurile la liturghie au fost
date de corul catedralei orãdene,
condus de pr. prof. univ. Mihai Brie.
La finalul Sfintei Liturghii a fost con-
semnatã înfrãþirea, fiind rostite mai
multe cuvântãri festive ºi un paras-
tas pentru poetul Mihai Eminescu,
al cãrui bust se aflã în curtea biseri-
cii din Apateu.

19 iunie – Capela Ortodoxã Ro-
mânã din Budapesta cu hramul
„Sfântul Ioan Botezãtorul” s-a îmbrã-
cat în haine de sãrbãtoare. Spre bu-
curia credincioºilor, Preasfinþitul

Pãrinte Episcop Siluan s-a aflat în
mijlocul românilor budapestani, ofi-
ciind Sfânta Liturghie Arhiereascã
împreunã cu pr. protopop Marius
Maghiaru ºi cu pãrintele singhel
David Pop de la Aºezãmântul mo-
nahal „Sfântul Ioan Botezãtorul”. În
acest an, acest sfânt lãcaº al credin-
þei ortodoxe româneºti a împlinit
110 ani de existenþã neîntreruptã din
grija ºi respectul pentru biserica strã-
moºeascã nutrite de Emanuil
Gojdu.

20 iunie – Catedrala Episcopalã
din Jula a primit vizita unui cor din
România. La Sfânta Liturghie arhie-
reascã sãvârºitã de Preasfinþitul Epis-
cop Siluan, rãspunsurile au fost date
de Corul „Armonia” al Parohiei Boc-
ºa Românã, dirijat fiind de pr. Silviu
Ferciug. Coriºtii au venit la Jula cu
binecuvântarea Preasfinþitului Luci-
an, Episcopul Caransebeºului ºi au
fãcut, prin minunatele lor voci, din
slujba unei duminici simple o ade-
vãratã sãrbãtoare.

21 iunie – Un grup de 15 elevi de
la ºcolile generale din Jula, Chitig-
haz, Micherechi ºi alte localitãþi în
care trãiesc români din Ungaria, au
participat la o tabãrã de religie în
România, fiind însoþiþi pe parcursul
ei de desfãºurare de Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Siluan ºi alþi preoþi.
Grupul copiilor români a fost primit
la Reºedinþa Mitropolitanã din Ti-
miºoara de cãtre Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Mitropolit Nicolae al Bana-
tului, dupã care a vizitat Catedrala
Mitropolitanã. Pe parcursul taberei,Orfani din Salonta la Sfânta Liturghie Arhiereascã de la Micherechi
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copiii au vizitat ºi alte biserici ºi mã-
nãstiri din zona Fãgetului. Aceºtia
au fãcut cunoºtinþã cu îndeletniciri
româneºti tradiþionale (cum sunt
olãritul ºi sculptura în lemn), au vi-
zitat ºi vechea Cetate a Devei ºi Cas-
telul Huniazilor din Hunedoara, fi-
ind primiþi ºi de cãtre Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Gurie.

23 iulie – Episcopia de la Jula a
organizat o coletã, care s-a concreti-
zat printr-un transport fãcut la Arhi-
episcopia Aradului, pentru persoa-
nele sinistrate din Moldova. Pache-
tele cu ajutoare, constând din îm-
brãcãminte, încãlþãminte, jucãrii
pentru copii ºi alimente
neperisabile, strânse la parohiile
Chitighaz (pr. paroh Florin
Olteanu), Jula Micã (pr. paroh Petru
Puºcaº) ºi Micherechi (pr. paroh Ioan
Bun) au fost încãrcate în camion de
cãtre preoþii de la cele trei parohii
menþionate ºi de alte persoane, la
parohia din Chitighaz ºi transporta-
te la Arhiepiscopia Aradului, unde
au fost preluate de cãtre pr. Mircea
Bupte, Consilierul cu Asistenþa So-
cialã al Arhiepiscopiei Aradului, ur-
mând sã fie duse la destinaþie, prin
intermediul Sectorului de Asisten-
þã Socialã al Arhiepiscopiei Aradu-
lui.

25–29 iunie – Mitropolia Ortodo-
xã Greacã de Veria, Naussa ºi
Kampania a organizat un Simpozi-
on Internaþional dedicat Sfântului
Apostol Pavel. Aflat la cea de-a XVI-
a ediþie, întrunirea s-a desfãºurat sub
genericul „Biserica, instituþie ºi

harismã dupã Sfântul Apostol
Pavel”. La eveniment, Biserica Or-
todoxã Românã a fost reprezen-
tatã de Preasfinþitul Siluan cu dele-
garea Preafericitului Pãrinte Patri-
arh Daniel, care a prezentat ºi un
mesaj la acest simpozion.

27 iunie – În dupã-masa zilei de
duminicã, clopotul bisericii ortodo-
xe din Sãcal a adunat credincioºii la
Taina Sfântului Maslu. Alãturi de
ieromonahul Gheorghe, care a pãs-
torit mai bine de un an turma cre-
dincioºilor din aceastã localitate, a
slujit ºi pr. mitrofor Tibor Imrényi,
parohul Bisericii Ortodoxe Maghia-
re din Seghedin ºi pr. Aurel Becan,
parohul bisericii din Cenadul Ungu-
resc.

28 iunie – Chipuri de sfinþi, pri-
vind blând din icoane, au îmbucurat
sufletele privitorilor la expoziþia de
icoane pe sticlã, realizate de cãtre
copii prezenþi la tabãra de
econografie din Jaca. Tabãra s-a des-
fãºurat la Castelul Rhédey din Jaca,
în organizarea Parohiei Ortodoxe
Române din aceastã localitate în
colaborare cu Fundaþia pentru Vii-
torul localitãþii Jaca ºi primãria loca-
lã. Sub îndrumarea pãrintelui
Cosmin Pop, parohul bisericii orto-
doxe din Jaca ºi a preotesei Irina
Ecaterina Pop, pe parcursul a ºapte
zile în atelierul de picturã al castelu-
lui Rhédey din Jaca s-a desfãºurat a
treia ediþie a taberei de iconografie
ºi învãþare a limbii române.

16 iulie – Un grup de pelerini de
la parohia Micherechi, din cadrul

Episcopiei Ortodoxe Române din
Ungaria, condus de Preasfinþitul Pã-
rinte Episcop Siluan, a efectuat o
vizitã la mãnãstiri din Episcopia Ca-
ransebeºului ºi Mitropolia Olteniei.
Cu acest prilej, grupul format în
marea lui majoritate din tineri apar-
þinãtori acestei parohii, pe lângã vi-
zita la mãnãstiri, aceºtia au avut oca-
zia ca în cele trei zile de pelerinaj sã
se bucure ºi de frumuseþile melea-
gurilor româneºti.

29 iulie – În pragul zilei sale de
naºtere, preoteasa Emilia Ciumpilã
din Bichiº s-a putut bucura de împli-
nirea unei dorinþe vechi: de a vizita
Episcopia Oradiei ºi pe
Întâistãtãtorul acesteia, Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Sofronie. Cea mai
bãtrânã preoteasã românã din Unga-
ria, care tocmai în ziua Schimbãrii la
Faþã a Mântuitorului a împlinit fru-
moasa vârstã de 91 de ani, a fãcut o
vizitã la Oradea, alãturi de Preasfin-

þitul Siluan, Episcop al Julei ºi Eva
Iova, preºedinta Autoguvernãrii
Româneºti din oraºul Bichiº.

1 august – Duminica a 10-a dupã
Rusalii, a fost zi de mare bucurie
pentru credincioºii români din Ale-
tea, din cadrul Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria. Preasfinþitul
Pãrinte Episcop Siluan a fãcut sfinþi-
rea capelei româneºti, în urma lu-
crãrilor de restaurare, efectuate prin
sprijinul Primãriei oraºului Aletea ºi
a domnului primar Pluhár László,
care a asistat, alãturi de credincioºii
români, la slujba de sfinþire ºi la Sfân-
ta Liturghie Arhiereascã.

15 august – De sãrbãtorea Ador-
mirii Maicii Domnului, Sântãmãria
Mare, în biserica ortodoxã din Mi-
cherechi s-a sãvârºit Taina Sfântului
Maslu. La Sfânta Tainã au slujit pre-
otul paroh Ioan Bun, protopopul
Origen Sabãu ºi protopopul Aurel
Becan.

Grupul pelerinilor din Micherechi la mãnãstirea
din Episcopia Caransebeºului sau Mitropolia Olteniei
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4 septembrie – La biserica româ-
neascã din Bichiº, singura bisericã cu
hramul „Naºterea Maicii Domnu-
lui” din cadrul Episcopiei, care are ºi
statut de Paraclis Episcopal, Prea-
sfinþitul Pãrinte Episcop Siluan a sã-
vârºit Sfânta Liturghie Arhiereascã,
în fruntea unui sobor de clerici din
Episcopia Ortodoxã Românã din
Ungaria, din care a fãcut parte ºi Pã-
rintele Mihai Blaj, de la parohia
Covãsânþ, din Arhiepiscopia Aradu-
lui. La Sfânta Liturghie de la Bichiº
au participat ºi credincioºi de la Jula,
sau din alte parohii, dar ºi istoricul
ºi criticul de artã Horia Medeleanu
de la Arad, împreunã cu domnul
Adrian ªimon, directorul Direcþiei
Judeþene pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional Arad.

Sãrbãtoarea de la Bichiº a fost orga-
nizatã cu sprijinul Autoguvernãrii
Româneºti din Bichiº ºi a doamnei
preºedinte Eva Iova-ªimon, care ºi
în anii trecuþi a sprijinit constant bi-
serica româneascã din Bichiº.

8 septembrie – A fost o zi de mare
însemnãtate pentru credincioºii din
Micherechi. Dupã 260 de ani, de la
înfiinþarea comunitãþii ortodoxe
române din Micherechi, pentru pri-
ma datã, biserica ortodoxã a fost vi-
zitatã de cãtre descendentul pãrin-
telui Ioan Bordaºiu, care în anii 1750
a înfiinþat aceastã comunitate orto-
doxã. Pãrintele Nicolae Bordaºiu,
paroh al bisericii Sf. Silvestru din
Bucureºti, a fost însoþit de pãrintele
Dorel Octavian Rusu, protopopul
Oradiei.

– În cadrul sfintei slujbe oficiate
de sãrbãtoarea Naºterii Maicii Dom-
nului în biserica ortodoxã din Mi-
cherechi au fost împãrtãºiþi copiii
grãdiniþei ºi ai ºcolii generale.
Copiii, însoþiþi de cadrele didactice,
s-au întâlnit cu preotul paroh Ioan
Bun primind dezlegarea la împãrtã-
ºanie. Copiii de la ºapte ani în sus
fiind ºi spovediþi înainte de slujbã,
au mãrturisit credinþa lor în Dum-
nezeu ºi identitatea de creºtini or-
todocºi.

12 septembrie – Credincioºii bol-
navi ºi rudele lor, care au dorit sã-ºi
uºureze suferinþa trupului ºi a sufle-
tului, au participat la Taina Sfântu-
lui Maslu în Catedrala Sf. Nicolae
din Jula.

10 octombrie – Centrul Cultural
Românesc din Jula a gãzduit cea de a
treia ediþie a unei manifestãri cul-
turale de suflet, organizatã de Epis-
copia Ortodoxã Românã din Unga-
ria. Programul cultural face parte din
proiectul „Români pentru români”,
derulat de Episcopia Ortodoxã Ro-
mânã din Ungaria ºi Asociaþia pen-
tru Culturã, Spiritualitate ºi Dezvol-
tare a Relaþiilor Transfrontaliere din
Oradea (preºedinte: pr. Origen
Sabãu), ºi a avut drept protagoniºti
la aceastã nouã ediþie artiºti ai jude-
þului Arad, soliºti vocali, membrii
ansamblului „ªiriana”, iar acompa-
niamentul a fost susþinut de renu-
miþii instrumentiºti ai orchestrei
„Rapsozii Zãrandului”. O salã plinã
i-a reunit pe cei ce iubesc muzica tra-
diþionalã strãmoºeascã, care au ve-

nit la Jula, români din Oradea, cre-
dincioºi ai parohiei „Sfântul Gheor-
ghe”, în frunte cu pãrintele paroh
Vasile Sabãu, dar mai cu seamã, ro-
mânii din aproape toate parohiile
româneºti din Ungaria: Jula, Miche-
rechi, Apateu, Cenad, Jaca, Otlaca-
Pustã, Ciorvaº.

14 octombrie – Românii din Un-
garia au sãrbãtorit pe Cuvioasa
Parascheva la biserica ortodoxã din
cartierul Oraºul Mic Românesc din
Jula, care poartã acest hram. Prea-
sfinþitul Pãrinte Siluan, Episcopul
românilor ortodocºi din Ungaria a
oficiat Sfânta Liturghie arhiereascã,
înconjurat de un sobor de preoþi ºi
diaconi, în prezenþa unui numãr
mare de credincioºi. Rãspunsurile la
Sfânta Liturghie au fost date de un
grup de tineri teologi din Arad. Tot
la aceastã sãrbãtoare, ca un semn de

Hramul bisericii din Bichiº Hram la biserica „Sf. Parascheva” din Jula
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cinstire ºi preþuire deosebitã pentru
Sfânta Cuvioasã Parascheva, Prea-
sfinþitul Siluan a sãvârºit ºi hiroto-
nia întru ierodiacon a monahului
Teodor Vid, cãlugãr la Centrul Epar-
hial din Jula.

18–22 octombrie – Cu binecu-
vântarea Preafericitului Pãrinte Pa-
triarh Daniel ºi a Sanctitãþii Sale Bar-
tolomeu I, Patriarhul Ecumenic, un
grup de clerici ºi credincioºi de la
Episcopia Ortodoxã Românã din
Ungaria, dar ºi din România, în frun-
te cu Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Siluan, a efectuat un pelerinaj la
Sfântul Munte Athos.

Dupã un prim popas la capitala
Sfântului Munte, Karies, unde gru-
pul pelerinilor români s-a închinat
în biserica Protaton ºi în schitul
„Sfântului Apostol Andrei”, au mai

fost vizitate în zilele urmãtoare atât
mãnãstiri mari, precum Vatoped,
Cutlumuº, Iviron, Filoteu,
Caracalu, Simonos Petra ºi Sfântul
Pavel, cât ºi aºezãmintele româneºti
din Muntele Athos, ºi anume schi-
turile Lacu ºi Prodromu, unde bu-
curia pelerinilor a fost sporitã de fap-
tul cã monahii întâlniþi acolo au fost
români, trãitori în aºezãminte res-
taurate ºi frumos îngrijite, iar limba
liturgicã de la sfintele slujbe a fost
cea românã, înþeleasã ºi vorbitã de
cãtre toþi.

6 noiembrie – Sãrbãtoarea Sfinþi-
lor Arhangheli Mihail ºi Gavriil, de
la 8 noiembrie, este cea în jurul cã-
reia Biserica adunã ºi serbeazã toatã
obºtea, tot „soborul” Sfinþilor Îngeri
laolaltã. Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil, ocrotitorii Bisericii Ortodo-

xe Române din Micherechi au fost
pomeniþi în acest lãcaº de rugãciu-
ne de sãrbãtoarea hramului, cu douã
zile înaintea sãrbãtorii. Hramul bi-
sericii de la Micherechi a avut de
aceastã datã o amploare deosebitã,
pentru cã Sfânta Liturghie a fost sã-
vârºitã de doi arhierei: Preasfinþitul
Pãrinte Lucian, Episcopul Caranse-
beºului ºi Preasfinþitul Pãrinte
Siluan, Episcopul românilor din
Ungaria, înconjuraþi de un sobor de
preoþi din România ºi Ungaria. Rãs-
punsurile la Sfânta Liturghie au fost
date de grupul psaltic Katharsis, al
Episcopiei Caransebeºului. În cadrul
slujbei a fost hirotonit întru diacon
Ionuþ Teodor Negrãu.

13 noiembrie – Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, ocrotitorii mai
multor biserici ortodoxe din Unga-

ria, au fost sãrbãtoriþi ºi la biserica
ortodoxã din Chitighaz. La eveni-
ment a luat parte ºi Întâistãtãtorul
Eparhiei Ortodoxe Române din
Ungaria, Preasfinþitul Pãrinte Epis-
cop Siluan Mãnuilã. Preasfinþia Sa a
oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat
de un sobor de preoþi ºi diaconi, care
prin rugãciunile lor, împletite cu
cele ale credincioºilor prezenþi la
Sfânta Liturghie, au adus laudã ºi
mulþumire lui Dumnezeu pentru
binefacerile care au fost sãvârºite
asupra acestei parohii ºi asupra cre-
dincioºilor ei, precum ºi rugãciuni-
le de cerere, ca Bunul Dumnezeu,
Maica Domnului, Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, dimpreunã cu toþi
Sfinþii, sã-ºi reverse binecuvântãri-
le lor cele bogate peste aceastã pa-
rohie. Rãspunsurile la Sfânta Litur-Credincioºii români din Ungaria pe Muntele Athos

PS Episcop Siluan la hramul bisericii din Chitighaz
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ghie au fost date de cãtre corul pa-
rohiei din ªeitin, din cadrul Arhie-
piscopiei Aradului, care a fost înso-
þit de preotul paroh Liviu Iºtoc.

14 noiembrie – În duminica a
XXV-a dupã Pogorârea Sfântului
Duh (Rusalii), Parohia Sãcal, a avut
bucuria de a-l primi în mijlocul lor
pe Preasfinþitul Pãrinte Siluan, Epis-
copul Românilor Ortodocºi din Un-
garia. Pentru completarea postului
vacant de preot al Parohiei Ortodo-
xe Române din Sãcal, Protopopia-
tul Dobriþânului, judeþul Bihor,
Preasfinþia Sa, dimpreunã cu mem-
brii permanenþei Consiliului Epar-
hial, au ales pe tânãrul diacon Ionuþ
Teodor Negrãu, pe care în aceastã
zi binecuvântatã l-au hirotonit în-
tru preot în cadrul Sfintei Liturghii.
La sfârºitul Sfintei Liturghii, tânãrul
preot Ionuþ Teodor, a fost hirotesit
întru duhovnic, dândui-se harul ºi
puterea de a lega ºi a dezlega pãcate-
le celor care îi sunt încredinþaþi spre
pãstorire.

1 decembrie – Cu ocazia Zilei
Naþionale a României, la Capela
Ortodoxã Românã din Budapesta a
fost sãvârºit un Te Deum, de cãtre
PS Episcop Siluan, pr. Calinic, pr.
paroh Marius Maghiaru ºi pr. David.
La eveniment, pe lângã diplomaþii
români din Budapesta, au luat parte
ºi numeroºi membri ai comunitãþii
româneºti din Budapesta.

5 decembrie – Credincioºii ro-
mâni din Bichiºciaba au sãrbãtorit
hramul Bisericii Ortodoxe Române
„Sf. Ierarh Nicolae”. Dupã slujba ar-

hiereascã, în curtea bisericii au fost
împãrþite daruri de Moº Nicolae
pentru copii, iar sãracilor li s-a îm-
pãrþit mâncare caldã, act de caritate
pe care biserica din Bichiºciaba îl în-
fãptuieºte anual cu sprijinul diferi-
þilor sponsori din oraº.

6 decembrie – Cu ocazia prãznu-
irii Sfântului Ierarh Nicolae, care
este ºi ocrotitorul Catedralei Epis-
copale din Jula, s-a sãrbãtorit hramul
bisericii. La fel ca în fiecare an, ro-
mânii din Jula ºi împrejurimi, pre-
cum ºi copiii de la instituþiile româ-
neºti de învãþãmânt din oraº, au fost
aºteptaþi sã participe la slujba arhie-
reascã, sãvârºitã de Preasfinþitul Epis-
cop Siluan, înconjurat de întreg so-
borul de preoþi ai Eparhiei Ortodo-
xe Române din Ungaria.

11 decembrie – La Casa de cultu-
rã din Otlaca-Pustã s-a desfãºurat cea
de-a doua conferinþã preoþeascã din
anul acesta, ce a avut ca temã „2010
– Anul omagial al Autocefaliei Bise-
ricii Ortodoxe Române” ºi a întru-
nit preoþi din toate parohiile Epar-
hiei ortodoxe române din Ungaria.
Deschiderea conferinþei a fost pre-
cedatã de o slujbã arhiereascã, sãvâr-
ºitã în biserica ortodoxã din Otlaca,
de Preasfinþitul Episcop Siluan, în-
conjurat de toþi preoþii eparhiei.

12 decembrie – Corul românesc
„Pro Musica” din Jula a concertat în
biserica ortodoxã din Cenadul Un-
guresc. Este o tradiþie de mai bine
de un deceniu ca în Postul Crãciu-
nului, corul julan sã fie aºteptat de
cãtre credincioºii români din Cenad

sã colinde în biserica lor strãmoºeas-
cã. Corul a dat ºi rãspunsurile la Sfân-
ta Liturghie Arhiereascã oficiatã de
Preasfinþitul Episcop Siluan ºi preo-
tul paroh Aurel Becan.

– La Capela Ortodoxã Românã
din Budapesta a fost oficiatã o slujbã
comunã cu credincioºii Bisericii Or-
todoxe Greceºti din capitalã. În anul
2003, când lãcaºul din strada Holló a
fost renovat, fraþii ortodocºi greci au
fost cei care i-au primit pe creºtinii
români în biserica lor, pentru a sã-
vârºi Sfintele Liturghii. De atunci,
românii ºi grecii se întrunesc anual
în cadrul unei Liturghii la Capela
Ortodoxã Românã. La sfârºitul Sfin-
tei Liturghii, un grup de copii de la
ºcoala generalã din Micherechi a pre-
zentat credincioºilor colinde ºi o
scenetã de Crãciun.

15 decembrie – Corul Episcopiei
ºi grupul „Katharsis” din Caransebeº
au dat un concert de Crãciun la Cen-
trul Cultural Românesc din Jula.

18 decembrie – La biserica din
Apateu a fost organizat tradiþiona-
lul festival de colinde. Au participat
corul „Armonia” ºi corul bisericii
reformate din Apateu, precum ºi
corul bisericii din Sãcal.

20–22 decembrie – Corul Ligii
Tineretului Ortodox din Târgu
Mureº a susþinut un ºir de concerte
în localitãþile cu bisericã ortodoxã
românã. Pe 20 decembrie, corul a
cântat în Catedrala din Jula, ziua ur-
mãtoare la Bichiºciaba ºi Chitighaz,
iar pe 22 decembrie la Seghedin.

26 decembrie – În a doua zi de

Crãciun, un grup de elevi de la ºcoa-
la generalã româneascã din Jula a
susþinut un program de colinde ºi
poezii legate de sãrbãtorile de iarnã,
în biserica Sf. Parascheva din Oraºul
Mic Românesc din Jula.

31 decembrie – În noaptea de
Revelion, în Catedrala Sf. Nicolae
s-a oficiat un Te Deum. Credincio-
ºii ºi preoþii au cântat „La mulþi ani!”,
urându-ºi sãnãtate, fericire ºi un an
nou îmbelºugat.

Hirotonia întru preot a tânãrului
Ionuþ Teodor Negrãu, la Sãcal
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Evenimente din viaþa creºtinilor
baptiºti ºi penticostali

ANUL DE ÎNDURARE – 2010

17–24 ianuarie – Biserica Baptis-
tã din Chitighaz a gãzduit sãptãmâ-
na de rugãciune ecumenicã, cu
tema „Ucenicia”. Au vestit Cuvân-
tul Domnului Kiss Tibor Péter, pre-
ºedintele Cercului de Misiune Bap-
tistã din Regiunea Criºurilor, Jakab
Béla, preot evanghelic, pr. Florin
Olteanu din partea bisericii ortodo-
xe din localitate, Virág György, pre-
ot reformat, pastorului Fábián
Tamás din partea bisericii penticos-
tale din localitate, pastorul girant al
creºtinilor baptiºti din loc, Hetényi
Lajos ºi preotul catolic Péntek
Zsolt.

7 februarie – Abia la o lunã dupã
ultima sa vizitã la Micherechi, pas-
torul Viorel Candrianu din Ipoteºti,
de lângã Suceava, s-a întâlnit cu cre-

dincioºii români din localitate. De
data aceasta a vestit Cuvântul lui
Dumnezeu la Biserica Penticostalã
„Betel” din Micherechi.

11–14 februarie – Biserica Baptis-
tã din Micherechi a organizat seri de
evanghelizare, în cadrul cãrora ves-
titorii Evangheliei au fost pãstori
din România: pastorul Onisim
Mladin de la Biserica Baptistã „Dra-
gostea” din Arad, însoþit de o parte
a corului bisericii, pastorul Iosif
ªimon de la Biserica Baptistã nr. 1
din Oradea, însoþit de un grup de
tineri, pastorul Doru Hnatiuc de la
Biserica Baptistã Emanuel din Ora-
dea, însoþit de un grup de studenþi
de la Universitatea Emanuel, pasto-
rul bisericii locale Iosif Boroº, tine-
rii ºi fanfara bisericii ºi pastorul
Samuel Tuþac de la Biserica Baptistã
„Betel” din Timiºoara, cu un grup
de tineri.

14 februarie – A fost o zi deose-
bit de importantã în viaþa comuni-
tãþilor penticostale din România ºi
Ungaria, respectiv Cultul Creºtin
Penticostal din România ºi Comu-
nitatea Evanghelicã Penticostalã
din Ungaria. În cadrul serviciului
divin din duminica respectivã s-a
semnat un Protocol Cadru de Cola-
borare între cele douã Culte Penti-

costale, un document ce subliniazã
nevoia de colaborare între fraþii de
aceeaºi credinþã ºi convingere, ºi
totodatã posibilitãþile pe care cele
douã pãrþi le pot fructifica în slujire,
învãþãmânt ºi într-ajutorare. Dele-
gaþia românã a fost compusã din fra-
þii: Pavel Riviº-Tipei, preºedinte,
Ioan Moldovan, vicepreºedinte ºi
Csontos József, preºedintele Comu-
nitãþii Penticostale Etnice Maghia-
re. Din partea Comunitãþii Penti-
costale maghiare au participat fraþii:
Pataki Albert, preºedinte, Pintér
Imre, vicepreºedinte, Kecser István,
secretar general, precum ºi Dorin
Gavra, presbiterul bisericii din Mi-
cherechi, reprezentantul bisericilor
române din Ungaria.

18–21 februarie – La Biserica
Penticostalã nr. 1 din Micherechi a
avut loc o campanie de evangheli-
zare. La cele patru servicii speciale a
fost invitat câte un predicator sã slu-

jeascã din Cuvântul Domnului: pas-
torul bisericii Durkó Albert, pasto-
rul D. Nagy Tamás din Pécel,
presbiterul Adi Mocan de la Biserica
Penticostalã „Betel” din Oradea,
pastorul Liviu Trifa, de la Biserica
Penticostalã „Eclessia” din Oradea.

21 martie – La Biserica Baptistã
din Cenadul Unguresc pentru ser-
viciile divine vine în fiecare dumi-
nicã câte un pãstor de la Seghedin,
cu excepþia celei de-a treia duminici
din lunã, când slujeºte aici dr. ªtefan
Cioca. Când nu este pastor, vesteº-
te Cuvântul Domnului Ioan Arde-
lean, conducãtorul bisericii. La ser-
viciul divin din duminica a treia a
lunii martie au fost prezenþi ºi
ªtefan Cioca ºi soþia sa, iar serviciul
s-a þinut în limba românã.

25 aprilie – La Biserica Penticos-
talã nr. 1 din Micherechi a avut loc
un botez nou-testamental. ªapte
persoane au fost botezate în biseri-

Oaspeþi din Ipoteºti la Biserica
Penticostalã „Betel” din Micherechi

Studenþii Universitãþii Emanuel din Oradea
ºi tinerii Bisericii Baptiste din Micherechi cântã împreunã
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cã. Candidaþii la botez au fost din
Micherechi, Újkígyós, Aletea ºi
Orosháza, Gheorghe Ruja,
Wittmann Anett, Szabó Zoltán,
Szabó Zoltánné, dr. Urbán Ildikó,
Jároli József, Lévai Jenõné, oameni
care s-au întâlnit cu Domnul Isus ºi
au început o viaþã nouã cu El.

2 mai – Cântãri de laudã ºi mãrtu-
rii personale au încântat credincio-
ºii baptiºti ºi penticostali din Miche-
rechi. Interpreta de muzicã creºtinã
Ligia Bodea din Oradea a vizitat bi-
serica baptistã, iar dupã-masã Biseri-
ca Penticostalã nr. 1, oferind o bu-
curie deosebitã credincioºilor prin
rãsunetul vocii ei în adunare. La ser-
viciile divine, alãturi de cântãrile
închinate lui Dumnezeu, Ligia
Bodea a mãrturisit ºi despre cum i-a
schimbat Mântuitorul Isus Cristos

viaþa, pe Care vrea sã-L slujeascã ºi
sã-L glorifice prin vocea ei datã de
Tatãl Ceresc.

16 mai – Credincioºii penticos-
tali ºi baptiºti din Micherechi au avut
prilejul sã cunoascã lucrarea Cãmi-
nului Felix din Oradea. Oaspeþii ro-
mâni au slujit înainte de masã la Bi-
serica Penticostalã nr. 1 ºi dupã-masã
la Biserica Baptistã, Cãminul Felix
fiind reprezentat de una dintre cele
16 familii ce poartã de grijã unui
numãr de peste 200 de copii. Con-
ducãtorul Cãminului Felix, Mircea
Þoca ºi soþia sa Lidia, ºi ei pãrinþi
adoptivi, au vizitat fraþii români din
Ungaria cu cinci copii adoptaþi din-
tre cei 18 de-ai lor.

23 mai – La Rusalii, un grup de
studenþi ºi profesori de la Colegiul
Biblic Est European (CBEE) din Ora-

dea a vizitat bisericile penticostalã
ºi baptistã din Micherechi pentru
a-ºi prezenta activitatea fraþilor de
aici. Cei ºapte tineri au fost însoþiþi
de soþii Everett ºi Evelyn
McKinney, profesori misionari la
CBEE. Fratele Everett McKinney a
vestit mesajul divin, iar timpul de
laudã ºi închinare a fost condus de
tinerii oaspeþi care au cântat spre
lauda lui Dumnezeu ºi au vorbit
despre cum le-a schimbat Domnul
Isus viaþa.

5–6 iunie – Biserica Baptistã din
Chitighaz a avut ca invitat pe pasto-
rul Borzási Csaba ºi familia sa din Baia
Mare, cu scopul de a se prezenta co-
munitãþii. Biserica Baptistã din Chi-
tighaz l-a invitat pe pastorul bãimã-
rean prin intermediul Cultului Bap-
tist din Ungaria ºi a Uniunii Biserici-
lor Baptiste Maghiare din România.

Scopul chitighãzenilor a fost de a
chema în fruntea comunitãþii un
pastor vorbitor de limbã românã ºi
maghiarã.

12 iunie – Pentru o searã au pie-
rit barierele între confesiuni la Mi-
cherechi. Casa de culturã din locali-
tate a fost plinã de creºtini dornici
de pãrtãºie ºi de a asculta mesajul
divin transmis printr-un grup din
România ºi un vestitor al Cuvântu-
lui lui Dumnezeu. Grupul Cireºarii
ºi pastorul Vladimir Pustan din Beiuº
merg în fiecare an în diferite oraºe
ale României ºi în afara ei, ca sã ducã
vestea bunã a Evangheliei, iar de
data aceasta au ajuns la Micherechi
pentru a cânta spre gloria lui Dum-
nezeu.

20 iunie – La Biserica Baptistã din
Micherechi a avut loc un botez nou-
testamental. Ioan Iova, Hanniel

Botez la Biserica Penticostalã nr. 1 din Micherechi

Publicul concertului grupului „Cireºarii” din Beiuº
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Boroº, Eva Cozma ºi Marius
Albrecht au hotãrât sã-L urmeze pe
Isus Cristos în apa botezului. Cei
patru candidaþi au fost botezaþi de
pastorul bisericii Iosif Boroº, care a
vestit ºi Cuvântul lui Dumnezeu în
limba românã, iar pastorul oaspete
Docze Bálint din Slovacia a predicat
în limba maghiarã.

2 iulie – Corul „Laudã Mielului”
din SUA a realizat un turneu în Eu-
ropa, între 23 iunie – 12 iulie, ajun-
gând ºi în Ungaria, la Micherechi.
Corul bãrbãtesc român din America
s-a înfiinþat în anul 2004, fiind for-
mat din membrii a 60 de biserici bap-
tiste române. Pe parcursul activitã-
þii sale, Corul „Laudã Mielului” a
participat la nenumãrate evenimen-
te din Statele Unite, dar ºi din mai

multe biserici româneºti din Spania,
Italia, Austria, România ºi Ucraina.

15 august – La Biserica Penticos-
talã nr. 1 din Micherechi a avut loc
cununia a doi tineri Alexandra Adri-
ana Mircioiu din Codlea, judeþul
Braºov ºi George Vaida din Miche-
rechi. Cuvântul lui Dumnezeu a
fost vestit de cãtre pastorul Durkó
Albert ºi presbiterul Dorin Gavra,
actul special de cununie fiind sãvâr-
ºit de ambii slujitori ai Domnului,
care apoi s-au ºi rugat pentru ca
Dumnezeu sã binecuvânteze noii
soþi ºi cãsnicia lor.

– Credincioºii Bisericii Baptiste
din Micherechi, prin intermediul
pastorului lor, Iosif Boroº, au avut
posibilitatea sã cunoascã un om cã-
ruia i s-a ordonat sã ucidã, însã care mai târziu s-a pocãit. Dorin-Marian

Cârlan, unul dintre cei trei soldaþi
care i-au împuºcat pe soþii Nicoale
ºi Elena Ceauºescu la 25 decembrie
1989.

12 septembrie – Biserica Baptistã
din Micherechi a avut oaspeþi din
Arad. Pastorul Nelu Zaharia de la
Biserica Baptistã „Betel” din Arad,
cartierul Grãdiºte, ºi corul bisericii
au luat parte la cele douã servicii di-
vine de dinainte de masã ºi de
dupã-masã. Corul alcãtuit din 45 de
persoane L-a lãudat pe Domnul prin
cântãri, iar pastorul Nelu Zaharia a
vestit Cuvântul lui Dumnezeu.

19 septembrie – La Biserica Pen-
ticostalã nr. 1 din Micherechi a avut
loc un botez nou-testamental. În
cadrul serviciului divin special, tâ-
nãra Maria Cozma a încheiat legã-

mânt cu Dumnezeu în apa botezu-
lui, actul fiind sãvârºit de pastorul
bisericii Durkó Albert, care a vestit
ºi Cuvântul Domnului.

– Biserica Baptistã din Micherechi
a primit din nou oaspeþi din Româ-
nia. Aflându-se în zonã, Grupul
„Adonia” din Cluj-Napoca a vizitat
adunarea din Micherechi dupã-masã
pentru a-L lãuda pe Dumnezeu prin
cântãri împreunã cu fraþii români de
aici.

– În perioada adunãrii recoltelor,
ºi Biserica Baptistã din Cenadul Un-
guresc a sãrbãtorit Ziua Mulþumi-
rii, zi în care credincioºii s-au adu-
nat amintindu-ºi de felul în care
Dumnezeu i-a binecuvântat atât spi-
ritual, cât ºi material. Credincioºii
au fost conduºi în închinarea înain-
tea Celui Atotputernic de cãtre ves-Programul copiilor la serviciul de botez de la Biserica Baptistã din Micherechi

Zi de mulþumire la Biserica Baptistã din Cenadul Unguresc
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titorul Cuvântului lui Dumnezeu,
ªtefan Cioca, la serviciul divin de
dimineaþa, în cel de seara închina-
rea fiind condusã de cãtre corul mixt
din Seghedin. În cadrul serviciului
de searã, împreunã cu biserica, la
pãrtãºie au luat parte ºi credincioºi
de la alte culte din localitate.

17 octombrie – Biserica Baptistã
din Micherechi a þinut zi de mulþu-
mire. Cuvântul Dumnezeiesc a fost
vestit de pastorul Gheorghe Pãdu-
re, vicepreºedintele Comunitãþii
Baptiste din Oradea, care a fost în-
soþit de corul Bisericii Sion din Ora-
dea.

– ªi Biserica Penticostalã „Betel”
din Micherechi a dedicat aceastã
duminicã recunoºtinþei faþã de bi-

necuvântãrile lui Dumnezeu. În ca-
drul Zilei de mulþumire, Evanghe-
lia a fost propovãduitã de conducã-
torul bisericii Ghiþã Solcan ºi diaco-
nul Viorel Bogdan.

24 octombrie – Biserica Baptistã
din Chitighaz a avut sãrbãtoare du-
blã. În penultima duminicã a lunii
octombrie, membrii bisericii au
adus mulþumiri lui Dumnezeu pen-
tru purtarea sa de grijã pe întregul
an, totodatã a avut loc serviciul de
instalare a noului pastor, Borzási
Csaba din Baia Mare. Pastorul
Borzási Csaba a fost invitat sã pãsto-
reascã comunitatea baptistã din Chi-
tighaz prin intermediul Cultului
Baptist din Ungaria ºi a Uniunii Bi-
sericilor Baptiste Maghiare din Ro-

mânia, biserica localã dorindu-ºi sã
aibã un pãstor care vorbeºte ºi ro-
mâneºte ºi ungureºte.

31 octombrie – La Biserica Penti-
costalã nr. 1 din Micherechi, soþii
Gyöngyi ºi Emil Þenþ ºi-au adus cel
de-al treilea copil la binecuvântare.
Rugãciunea de binecuvântare peste
Noel ºi familia lui a fost rostitã de
presbiterul Ioan Rocsin, care a ves-
tit ºi Cuvântul divin în cadrul servi-
ciului.

– Biserica Penticostalã „Betel” din
Micherechi l-a avut în mijlocul ei
pe pastorul Ioan Macovei din Bichiº,
care a slujit prin predicarea Evanghe-
liei. În cadrul serviciului divin, soþii
Viorica ºi Viorel Bodnar au venit
înaintea lui Dumnezeu cu cel de-al
cincilea copil al lor, Aron, actul de
binecuvântare fiind sãvârºit de pas-
torul Macovei.

21 noiembrie – Biserica Penticos-
talã nr. 1 din Micherechi a sãrbãto-

rit Ziua de mulþumire. Evanghelia
a fost propovãduitã de pastorii Ioan
Macovei din Bichiº ºi Dan Mitra de
la Biserica Penticostalã „Betel” din
Oradea.

Copiii Bisericii Penticostale „Betel” din Micherechi, la Ziua recunoºtinþei

Program de închinare la Ziua de mulþumire de la baptiºtii din Micherechi

Instalarea pastorului Csaba Borzási
în Biserica Baptistã din Chitighaz
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Botezuri, cununii ºi înmormântãri
la românii din Ungaria

în anul 2010
Conform tradiþiei Calendarului românesc, am contactat ºi la sfârºitul aces-

tui an conducerile parohiilor ortodoxe române din Ungaria ºi ale altor
biserici, care au comunitãþi însemnate de români, pentru a le solicita date-
le privitoare la botezurile, cununiile ºi înmormântãrile din rândul comu-
nitãþii noastre.

Munca ne-a fost ajutatã de urmãtorii preoþi ai parohiilor ortodoxe: pr.
Vicar Pavel Ardelean (Jula, Oraºul Mare Românesc), pr. Aurel Becan (Cenadul
Unguresc, Seghedin), pr. Ioan Bun (Micherechi), pr. Ilie Ciocan (Bãtania), pr.
Marius Maghiaru (Budapesta, parohie), singhel David Pop (Budapesta, Aºezã-
mântul Monahal), pr. Teodor Marc (Bichiºciaba, Ciorvaº), pr. Florin Olteanu,
(Chitighaz), arhimandrit Calinic (Otlaca-Pustã), pr. Cosmin Pop (Jaca, Vecherd,
Darvaº, Peterd), pr. Petru Puºcaº (Jula, Oraºul Mic Românesc), pr. Origen
Sabãu (Apateu), pr. Ionuþ Teodor Negrãu (Sãcal), pr. Alexandru ªereº (Aletea,
Crâstor).

Alãturi de Biserica Baptistã din Micherechi, în care serviciile divine se
desfãºoarã în limba românã, am solicitat ºi date de la baptiºtii din Chitig-
haz, precum ºi de la cele douã adunãri penticostale din Micherechi, care în
cadrul serviciilor divine folosesc tot limba românã. Datele referitoare la
credincioºii acestor confesiuni ne-au fost furnizate de Csaba Borzási, pas-
torul din Chitighaz, Gheorghe Ruja, secretarul Bisericii Baptiste din Mi-
cherechi, presbiterul Ioan Rocsin din partea Bisericii Penticostale nr. 1 din
Micherechi ºi Ghiþã Solcan, conducãtorul al Bisericii Penticostale „Betel”
din Micherechi.

Datele sunt publicate în funcþie de informaþiile primite ºi se referã la
perioada 1 ianuarie 2010 – 10 decembrie 2010. (Cifrele din parantezã indicã
vârsta rãposatului). În localitãþile care nu figureazã pe listã, în acest an nu s-
au þinut nici botezuri, nici cununii ºi nici înmormântãri în cadrul bisericii
româneºti.

Biserica Ortodoxã Românã
Aletea

Înmormântare
15 iulie, Petru Munteanu (86)

Apateu

Înmormântare
25 februarie, Iuliana Kõvári, nãscutã Tripon
3 mai, Teodor Irimi
30 august, Iuliana But

Bãtania

Botez
5 iunie, Aneta Janovics, pãrinþii Vasile Janovics ºi EcaterinaTuri
13 iunie, Daniela Stoian, mama Slaviþa Stoian
14 noiembrie, Sonia Árdánházi, pãrinþii Cristina Árdánházi ºi Maria Guiaº

Înmormântare
9 septembrie, Elena Boar, nãscutã Fülöp (85)

Bichiºciaba

Botez
1 martie, Adriana Fekete, pãrinþii Attila Fekete, Anett Dézsi Fekete
27 iunie, Anica Surin, naºii Petru Jurca ºi Elisabeta Jurca
27 iunie, Enikõ Török, naºii Petru Jurca ºi Elisabeta Jurca

Cununie
29 mai, Zoltán Martin cu Agneta Szaszák
28 august, Toma Pãtca cu Anica Surin

Budapesta
Parohie

Botez
9 mai, Iris Traian Szilágyi, pãrinþii Floarea Colceriu ºi ªtefan Szilágy
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27 iunie, Andrei Ademir Butiurca, pãrinþii Ademir Butiurca ºi Adriana
Butiurca
25 iulie – Hajnalka Szalai, pãrinþii Alexandru Szalai ºi Iuliana Varga
25 iulie– Victoria Cristina Roman, pãrinþii Cristian Roman ºi Hajnalka
Szalai
19 septembrie – Luca ªtefan Onciu, pãrinþii Doru Onciu ºi Mirela Cristina
Onciu
21 octombrie – Petru Vereº, pãrinþii Petru Veres ºi Roza Veres
23 octombrie – Robert Orza, pãrinþii Vasile Orza ºi Terezia Miklós

Cununie
25 septembrie – Gabriel Mândruãu cu Estera Suzana Brãtianu

Înmormântare
14 iunie – Maria Rotaru (84)
23 septembrie – Elena Moldovan (62)

Aºezãmântul monahal „Sf. Ioan Botezãtorul”

Botez
14 ianuarie, Petru Hotãran
22 mai, Cristina Denisa Harangozó
18 septembrie, Gabriela Andreea Anton

Mirungere
17 octombrie, Tünde Agneta Parascheva Holcã
27 noiembrie, Loredeana Varga
27 noiembrie, Alexia Varga

Cununie
17 octombrie, Iulian Gavril Holcã cu Tünde Agneta Parascheva Holcã

Cenadul Unguresc
Înmormântare
18 ianuarie, ªtefan Luþai (73)
19 aprilie, Bia Popovici, nãscutã Uglesity (83)
28 martie, Persida Costa (77)
23 septembrie, Elena Sãrãndan (78)
19 octombrie, Iuliana Costa (77)

Chitighaz
Botez
4 aprilie, Brigita Botaº, pãrinþii Petru Botaº ºi Ecaterina Nagy-György
4 aprilie, Mira Burai, pãrinþii Mihai Burai ºi Adriana Muntean
9 mai, Kendra Moþ, pãrinþii Gheorghe Moþ ºi Terezia Avrãmuþ
19 iunie, Cristian Jakab, pãrinþii Cristian Jakab ºi Renata Makula
7 august, Robert Mittnacht, pãrinþii Tiberiu Mittnacht ºi Valeria Cioban
7 august, Monica Mittnacht, pãrinþii Tiberiu Mittnacht ºi Valeria Cioban
7 august, Zsolt Sabãu, pãrinþii Mihai Sabãu ºi Floare Bágy
7 august, Erica Sabãu, pãrinþii Mihai Sabãu ºi Floare Bágy
8 august, Kevin-Robert Mittnacht, pãrinþii Robert Mittnacht ºi Erica Szabó
8 august, Hédi Sabãu, pãrinþii Zsolt Sabãu ºi Monica Mittnacht
22 august, Matei Santãu, pãrinþii Gheorghe Santãu ºi Angyalka Bodó
18 septembrie, Csilla Oroian, pãrinþii ªtefan Oroian ºi Csilla Kiss
21 noiembrie, Brenda Otlãcan, pãrinþii Tiberiu Otlãcan ºi Maria Csányi
5 decembrie, Axel ªimonca, pãrinþii ªtefan ªimonca ºi Iuliana Botaº

Cununie
5 septembrie, Nicolae-Viorel Vraja cu Brânduºa-Cornelia Vraja.

Înmormântare
6 ianuarie, Florica Nan, nãscutã ªimonca (71 ani)
15 februarie, ªtefan Popa (59)
20 februarie, Ana Faur, nãscutã Tripon (78)
 1 aprilie, Petru Gros (67)
25 aprilie, Sofia Megyeri, nãscutã ªipoº (80)
5 mai, Gheorghe Mocan (55)
6 mai, Sofia Stan, nãscutã Bota (85)
5 iunie, Valeria Otlãcan, nãscutã Dragoº (68)
22 iunie, Gheorghe Sabãu (63)
25 iunie, Petru ªipoº (71)
26 iunie, Gheorghe Arsintea (73)
10 iulie, Ileana Gros nãscutã Santãu (80)
10 iulie, Vasile Popa (72)
14 iulie, Eva Viºovan, nãscutã Lantoº (51)
31 august, Livia Popa, nãscutã Pilan (76)
12 septembrie, Gheorghe-Liviu Nicula (82)
19 septembrie, Ana Ciumpilã, nãscutã Vidican (87)
22 septembrie, ªtefan Daroþ (74)
30 septembrie, Ana-Maria Berki, nãscutã Dekányi (61)
8 octombrie, Maria Moþ (41)
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10 octombrie, ªtefan Iova (61)
19 octombrie, Catiþa Pãrasca, nãscutã Popa (85)
26 octombrie, Gheorghe Cioban (84)
3 noiembrie, Maria Nagy, nãscutã Dobi (75)
9 noiembrie, Petru Lazãr (75)
11 noiembrie, Gheorghe Santãu (90)
2 decembrie, Ladislau Faragó (72)

Crâstor

Botez
30 mai, Ioan Nimurod Boroº, pãrinþii Ioan Boroº ºi Monica Baracsi
30 mai, Levente Vertán, pãrinþii Levente Zoltán Vertán ºi Anita Tóth

Jaca
Înmormântare
11 august, Petru Mãrcuº (73)
24 septembrie, Roza Tamás, nãscutã Dûrgö (87)
27 noiembrie, Ioan Gitye (50)

Jula
Oraºul Mare Românesc

Botez
29 iunie, Ecaterina Toldi, pãrinþii Nicolae Toldi ºi Iuliana Illyés
15 august, Lilla Kata Hári-Kovács, pãrinþii dr. Andrei Hári-Kovács ºi
Ecaterina Rácz

Cununie
21 august Robert Condoroº cu Ecaterina Toldi
25 septembrie, Gavril Oros cu Nicoleta Netea
Înmormântare
10 ianuarie, Ana Folcz, nãscutã Cora (82)
10 februarie, Ana Petroi, nãscutã Nan (99)
11 martie, Ana Novac, nãscutã Criºan (88)
30 mai, Ana Moþ
14 iulie, Ecaterina Havasi, nãscutã Csap (71)
27 octombrie, Mihai Moldovan (88)
15 noiembrie, Florina Bercesi, nãscutã Fehér (97)

Jula
Oraºul Mic Românesc

Botez
2 mai, Eva Isabela Rodnic, pãrinþii Daniel Rodnic ºi Renata Santãu
11 iulie, David Sabãu, pãrinþii Francisc Sabãu ºi Eva Elisabeta Lukács
9 august, Gheorghe Borszéki, pãrinþii Gheorghe Borszéki ºi Erika Cserháti

Micherechi

Botez
7 martie, Arlet Zoe Cozma, pãrinþii Zsolt Cozma ºi Enikõ Mico
27 iunie, Roland Ruja, pãrinþii Vasile Ruja ºi Eva Oros
27 iunie, Reca Ruja, pãrinþii Vasile Ruja ºi Eva Oros
27 iunie, ªtefan Bucsai, pãrinþii ªtefan Bucsai ºi Iuliana Gergely
29 august, Marc Ioan Iovan, pãrinþii Ioan Iovan ºi Gheorghina Pãtca
12 septembrie, Alexandra Boldog, pãrinþii Robert Boldog ºi Daniela Pop
17 octombrie, Estera Ruja, pãrinþii Ioan Ruja ºi Adriana Marton
7 noiembrie, Lila Ana Herpoi, pãrinþii Attila Herpoi ºi Melinda Mãrcuþ
7 noiembrie, Vanda Poiendan, pãrinþii Vasile Poiendan ºi Silvia Pálfi

Cununie
10 iunie, Gavril Semjéni cu Edit Tóth
17 iunie, Roland Ruja cu Nicoleta Ruja
28 august, Barnaba Cseke cu Irina Gurzãu
12 septembrie Robert Boldog cu Daniela Pop
25 september, ªtefan Bucsai cu Aida Bondar

Înmormântat
20 ianuarie, Iosif Herdean (65)
26 ianuarie, Iosif Iuhas (52)
26 ianuarie, Ioan Bãican (45)
9 februarie, Teodor Sferle (71)
11 ianuarie, Teodor Iova (89)
18 februarie, Gheorghe Boroº (73)
27 februarie, Gheorghe Boca (78)
8 martie, Maria Békési, nãscutã Negruþ (90)
12 martie, Mihai Lészeg (72)
19 martie, Eva Pãtca, nãscutã Kiss (74)
23. aprilie, Floarea Rocsin, nãscutã Marc (88)
28 mai, Mihai Ruja (82)
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15 iunie, Alexandru Ardelean (77)
1 iulie, Floarea Iova, nãscutã Buta (72)
17 iulie, Rozalia Cozma, nãscutã Buta (90)
19 iulie, Floarea Cioca, nãscutã Martin (86)
30 iulie, Vivien Roºu (14 luni)
1 august, Vasile Cioca (76)
17 august, Vasile Netea (81)
17 august, Maria Borszéki, nãscutã Pap (83)
9 septembrie, Eva Iova, Ruja (76)
26 septembrie, Alexandru Petruºan (55)
27 septembrie, Floarea Kovaci, nãscutã Cozma (80)
14 octombrie, Ana Ruja, nãscutã Rocsin (82)
14. octombrie, Vasile Satmari (61)
18 octombrie, Maria Cozma, nãscutã Petruºan (91)
30 octombrie, Rafila Þârlea, nãscutã Ciotea (72)
11 noiembrie, Gheorghe Sava (91)

Otlaca-Pustã

Botez
28 august, Daniel Zsilák Urban, pãrinþii Mihai Zsilák Urban ºi Alida Ramona
Zsilák Urban
5 septembrie, Sofia Veindinger, pãrinþii ªtefan Veindinger ºi Eva Lasc

Cununie
5 septembrie, ªtefan Veindinger cu Eva Lasc

Înmormântare
24 ianuarie, Gheorghe Sabãu (83)
9 februarie, Maria Purdi (86)
14 aprilie, Ana Balta (90)
14 noiembrie, Mihai Ardelean (80)

Peterd

Înmormântare
19 septembrie, Roza Papp (90)

Sãcal

Înmormântare
22 iunie, Etelka Isai (65)
22 iulie, Irina Cegle
27 noiembrie, Alexandru Labanc (89)

Vecherd

Înmormântare
1 august, Iuliana Bonác, nãscutã Vers (78)

Hajdúszoboszló

Cununie
11 septembrie, Liviu Goldeanu cu Agneta Eva Venyige

Biserica Baptistã
Chitighaz

Înmormântare
11 ianuarie, Florica ªipoº, nãscutã Jula (76)
12 februarie, Eleonora Selejan , nãscutã Lengyel (90)
5 aprilie, Florica Moþ, nãscutã Veres (72)
29 iunie, Gheorghe Sârbuþ (77)

Micherechi

Binecuvântare
28 februarie, Lucia Rocsin, pãrinþii Andreea Iova ºi Petru Rocsin

Botez
20 iunie, Ioan Iova, Hanniel Boroº, Eva Cozma, Marius Albrecht

Cununie
24 iulie, Adriana Martin ºi Gheorghe Pãtcaº

Înmormântare
27 ianuarie, Maria Rocsin, nãscutã Ruja (75)
10 februarie, Floarea Bozgan, nãscutã Petruºan (84)
31 august, Ioan Isai (50)
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Biserica Penticostalã
Micherechi

Biserica nr. 1

Binecuvântare
18 aprilie, Matei Roºu, pãrinþii Suzana Pãtca ºi Tiberiu Roºu
16 mai, Estera ºi Fanni Szabó, pãrinþii Csilla Kiss ºi Zsolt Szabó
14 iulie, Emma ºi Alex Puiu, pãrinþii Eva balint ºi Emil Puiu
31 octombrie, Noel Þenþ, pãrinþii Gyöngyi Iuhas ºi Emil Þenþ

Botez
25 aprilie, Gheorghe Ruja, Wittmann Anett, Szabó Zoltán, Szabó
Zoltánné, dr. Urbán Ildikó, Jároli József, Lévai Jenõné
19 septembrie, Maria Cozma

Cununie
15 august, Alexandra Adriana Mircioiu ºi George Vaida

Înmormântare
29 septembrie, Daniel Aslam (40)

Biserica „Betel”

Binecuvântare
5 august, Darius Tiberiu Puha, pãrinþii Magdalena Cioca ºi Ilie Puha
31 octombrie, Aron Bodnar, Viorica Cioca ºi Viorel Bodnar

Înmormântare
25 februarie, Képíró Mihály (75)
27 februarie, Gheorghe Marc (69)
4 iunie, Ana Hoþopan, nãscutã Ardelean (64)
2 august, Stelian Somogyi (37)

Oameni si locuri
,



117116

Relaþii româno-române

Vizita la Bucureºti a celei mai
numeroase delegaþii oficiale
de pânã acum a românilor

din Ungaria
La invitaþia secretarului de stat Eugen Tomac, ºeful Departamentu-

lui pentru Românii de Pretutindeni, o delegaþie a comunitãþii româ-
neºti din Ungaria a efectuat o vizitã de lucru la Bucureºti, în perioada 8–
10 septembrie 2010. Aceasta a fost cea mai numeroasã delegaþie oficialã
a românilor din Ungaria, care a fost invitatã vreodatã în capitala Româ-
niei. Din delegaþie au fãcut parte un deputat parlamentar, primari ºi
preoþi, directori de ºcoli ºi profesori, jurnaliºti, oameni de culturã ºi
activiºti ai vieþii publice româneºti din Ungaria.

La Senat ºi la Externe
Prima întâlnire a fost la Palatul Parlamentului, cu senatorul pentru

diaspora, Viorel Badea, care, dupã o prezentare ºi o dezbatere a principale-
lor probleme cu care se confruntã comunitatea româneascã, a introdus
delegaþia în sala în care tocmai se desfãºura ºedinþa Senatului. Preºedintele
Mircea Geoanã a salutat prezenþa oaspeþilor, iar plenul Senatului a aplau-
dat. Încã în aceeaºi zi, senatorul Viorel Badea a dat un comunicat de presã,
preluat ziua urmãtoare ºi de agenþiile ºi ziarele ungureºti, în care a atras
atenþia asupra principalelor probleme ale comunitãþii româneºti din Un-
garia, în primul rând asupra fenomenului de etnobiznis.

La Ministerul Afacerilor Externe, membrii delegaþiei s-au întâlnit cu
Bogdan Aurescu, secretar de stat ºi co-preºedinte al pãrþii române a Comi-
tetului de specialitate româno-ungar de colaborare în domeniul minoritã-
þilor naþionale. Reprezentanþii românilor au atras atenþia asupra faptului
cã degeaba existã numeroase recomandãri ºi hotãrâri comune ale celor
douã guverne, dacã acestea nu sunt respectate. S-a discutat ºi aici despre
extinderea acceleratã a fenomenului de etnobiznis. La rândul sãu, secreta-
rul de stat Bogdan Aurescu a cerut participanþilor sã vinã cu propuneri
concrete pentru a combate acest fenomen ºi a îndemnat comunitatea ro-
mâneascã sã participe activ la viaþa publicã a minoritãþii, dar ºi la viaþa publi-
cã din Ungaria. Aurescu a subliniat cã va relua cât de curând discuþiile cu

autoritãþile de la Budapesta, în momentul în care noul guvern va nomina-
liza co-preºedintele pãrþii ungare.

La „Adevãrul” ºi la TVR
În cadrul vizitei de la redacþia ziarului „Adevãrul”, membrii delegaþiei

ºi-au exprimat dorinþa ca presa din România sã scrie mai mult despre comu-
nitãþile româneºti din jurul graniþelor þãrii. Reprezentanþii comunitãþii
româneºti din Ungaria au discutat cu ziariºtii de la „Adevãrul” despre ca-
renþele legislaþiei maghiare, cu privire la minoritãþile naþionale, dar ºi des-
pre fenomenul de etnobiznis. În urma acestei vizite, în ediþia de vineri, 10
septembrie, a ziarului „Adevãrul” a apãrut un articol de o paginã despre
românii din Ungaria. Titlul articolului a fost: „Biºniþã cu identitatea româ-
neascã”.

Delegaþia românilor s-a întâlnit apoi cu preºedintele-director general al
Societãþii Române de Televiziune, Alexandru Lãzescu, cu care a discutat
despre nevoia unei mai bune recepþionãri a postului de televiziune TVR
Internaþional în Ungaria. La întâlnire au luat parte ºi Horia Romanescu,
director în cadrul Direcþiei de Programe de la TVR Internaþional ºi alþi
jurnaliºti. Românii din Ungaria au apreciat buna colaborare cu studiourile
teritoriale TVR Timiºoara ºi TVR Cluj. În timpul ºederii la sediul televizi-
unii, au fost realizate câteva interviuri care au fost difuzate pe 19 septem-
brie, de la ora 14.15 (ora României), pe TVR Internaþional.

La masa rotundã de la Guvernul României
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La Patriarhie ºi la Guvern
A doua zi a vizitei la Bucureºti a început la Palatul Patriarhiei Române,

unde delegaþia din Ungaria a apreciat importanþa Episcopiei româneºti de
la Jula ºi rolul bisericii în pãstrarea identitãþii românilor din afara graniþe-
lor. Cu pr. consilier Mihail Tiþa ºi cu pr. consilier Ion Armaºi s-a discutat ºi
despre înfiinþarea unei grãdiniþe la Budapesta ºi nevoia restaurãrii lãcaºuri-
lor de cult româneºti.

Reprezentanþii comunitãþii româneºti din Ungaria s-au întâlnit, la se-
diul Guvernului României, cu secretarul de stat pentru românii de pretu-
tindeni, Eugen Tomac. Subiectele discutate au fost în special pericolele
pe care le prezintã fenomenul de etnobiznis pentru românii din Ungaria ºi
nevoia continuãrii cursurilor de perfecþionare pentru profesorii români.
Membrii delegaþiei au apreciat importanþa programului de tabere pentru
copiii ºi tinerii români de pretutindeni, „ARC”, pentru pãstrarea identitã-
þii româneºti.

La ICR ºi la Camera Deputaþilor
În timpul vizitei de la Institutul Cultural Român, membrii delegaþiei au

discutat despre înfiinþarea unei expoziþii permanente despre comunitatea
româneascã din Ungaria ºi nevoia editãrii cãrþilor în limba românã, despre
ºi pentru comunitatea româneascã din Ungaria. De asemenea, românii din
Ungaria au apreciat buna colaborare cu filialele Institutului Cultural Ro-
mân de la Budapesta ºi Seghedin.

La Camera Deputaþilor, membrii delegaþiei s-au întâlnit cu deputatul
pentru diaspora, William Gabriel Brînzã, unde au discutat despre posibili-
tatea de a organiza în Ungaria o întâlnire cu membrii autoguvernãrilor
româneºti pentru a identifica împreunã modalitãþile de îmbunãtãþire a
legislaþiei în vigoare.

La Palatul Cotroceni
Cea mai aºteptatã întâlnire a fost cea cu preºedintele României, dom-

nul Traian Bãsescu, la Palatul Cotroceni. Aici s-a discutat în primul rând
despre problemele cu care se confruntã comunitatea, în special cele legate
de extinderea fenomenului de etnobiznis, despre situaþia învãþãmântului
în limba românã, dar ºi despre starea bisericilor româneºti din Ungaria.
Preºedintele României a dat asigurãri cã va interveni pe lângã autoritãþile
ungare pentru a îmbunãtãþi situaþia actualã a comunitãþii româneºti din
Ungaria. Membrii delegaþiei au apreciat bunele legãturi de colaborare ºi
relaþia deschisã cu diplomaþia românã din Ungaria, atât cu Ambasada din
Budapesta cât ºi cu cele douã consulate din Seghedin ºi Jula. Întâlnirea de

mai bine de o orã s-a desfãºurat într-o atmosferã deschisã ºi sincerã ºi s-a
încheiat cu realizarea unei fotografii comune.

La Radio ºi la Educaþie
Dupã vizita la Palatul Cotroceni, delegaþia a vizitat radioul public. La

întâlnirea cu preºedintele Societãþii Române de Radiodifuziune, András
Demeter, ºi cu directorul editorial Doru Vasile Ionescu, românii din Un-
garia au apreciat relaþia bunã cu Radio România, în special cu posturile
regionale din Timiºoara ºi Cluj. S-a propus extinderea colaborãrii cu pos-
tul public de radio ºi reluarea seminariilor de pregãtire a jurnaliºtilor ro-
mâni din afara graniþelor þãrii.

În dimineaþa zilei de vineri a avut loc o întâlnire la Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, unde profesorii ºi cercetãtorii din de-
legaþie s-au întâlnit cu secretarul de stat Oana Badea. Subiectele discutate
au fost cele legate de starea învãþãmântului în limba românã din Ungaria ºi
de bursele de studii alocate etnicilor români de peste hotare. De aseme-
nea, a fost adusã în discuþie posibilitatea organizãrii cursurilor de perfecþi-
onare pentru profesorii români din Ungaria ºi participarea elevilor români

Grupul românilor din Ungaria, alãturi de preºedintele Traian Bãsescu
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din Ungaria la concursuri de culturã ºi civilizaþie româneascã, organizate
în þara-mamã.

j

Din delegaþia românilor din Ungaria au fãcut parte: Eva Iova, membru
al Prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, redactor-ºef „Foa-
ia româneascã”, preºedinte al Autoguvernãrii Româneºti din oraºul Bichiº;
Gheorghe ªimonca, deputat parlamentar, primarul comunei Otlaca-Pus-
tã; Teodor Martin, primarul comunei Micherechi; dr. Maria Berényi, di-
rector al Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria, preºedinte al
Autoguvernãrii Româneºti din sectorul II al Budapestei; conf. dr. Mihaela
Bucin, ºeful Catedrei de Românã a Universitãþii din Seghedin; dr. Maria
Gurzãu Czeglédi, director al Liceului „N. Bãlcescu” din Jula; pr. Aurel Becan,
protopop al Seghedinului ºi preot paroh al Cenadului Unguresc, jurnalist
la Redacþia Româneascã a Televiziunii Maghiare; pr. Marius Maghiaru,
protopop al Budapestei, preºedinte al Autoguvernãrii Româneºti din sec-
torul VII al Budapestei; Emilia Martin, etnograf, director al Muzeului „Erkel
Ferenc” din Jula; Gabriela Enea Elekes, referent român la Editura Didacti-
cã din Budapesta, vicepreºedinte al Autoguvernãrii Româneºti din secto-
rul XI al Budapestei; pr. Cosmin Pop, preot paroh al bisericii din Jaca (jud.
Bihor); Zoltan Ruja, director al ªcolii generale din Micherechi; dr. Octavian
Dumitraº, medic, Otlaca-Pustã ºi Medgyesegyháza (consilier al deputatu-
lui parlamentar Gh. ªimonca); Gheorghe Netea, director, Casa de Culturã
din Micherechi, profesor, ªcoala generalã din Micherechi; Gavril Criºan,
preºedintele Autoguvernãrii Româneºti din Leta Mare (jud. Bihor); Eva
Bocior Karancsi, preºedinta Asociaþiei Culturale Române „Mihai Purdi”
din Otlaca-Pustã; Anca Liana Butar, jurnalist, „Foaia româneascã”; Gheor-
ghe Ardelean, consilier român la Primãria din Chitighaz.                             E.I.

Pe 15 ianuarie, la împlinirea a 160 de ani de la naºterea marelui poet
Mihai Eminescu, românii din Ungaria au fost chemaþi din nou în localita-
tea Apateu pentru a-l sãrbãtori pe Luceafãrul poeziei româneºti. Cea de-a
XI-a ediþie a acestei manifestãri culturale a debutat cu concursul de recitare
„Mihai Eminescu”, la care au rãspuns 22 de copii din ºcolile generale unde
se predã limba românã. Întâlnirea a reunit atât români din Ungaria cât ºi
din România, reprezentanþi ai instituþiilor de învãþãmânt ºi culturã, biseri-
cã, presã, reprezentanþi ai corpului diplomatic român în Ungaria ºi alþii.

A. Butar

O zi cu Eminescu la ApateuO zi cu Eminescu la Apateu
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Pe vremuri, dupã terminarea muncilor agricole, când lumea satelor in-
tra într-o perioadã de repaus relativ, dar mai ales dupã Lãsatul Secului de
Crãciun (15 noiembrie), începea sezonul ºezãtorilor, care þinea pânã pri-
mãvara când începea munca în grãdinã ºi la câmp. ªezãtorile erau întâlniri
comunitare cu caracter lucrativ, dar ºi distractiv, lumea satelor îmbinând
în mod plãcut lucrul cu distracþia. Erau locul în care se învãþau deprinderi
practice, dar se derulau ºi numeroase obiceiuri. ªezãtorile puteau fi orga-
nizate ad-hoc, în zilele lucrãtoare, la una sau mai multe case, locul de
desfãºurare fiind anunþat din timp.

În zilele noastre, aceste întâlniri au fost uitate demult. ªezãtorile au
rãmas sã fie amintite doar în poveºtile bunicilor, iar lucrul de mânã care nu
lipsea din casa nici unei gospodine, azi este un lucru destul de rar întâlnit.
Însã la Cenadul Unguresc, localitatea cândva populatã în majoritate de
români se mai practicã ºi azi aceastã tradiþie, de a se întâlni femeile la o
ºezãtoare. Aceastã întâlnire nu este aceeaºi cu adunãrile din trecut, dar
este totuºi o ºezãtoare la care femeile se adunã în mod organizat ºi fac lucru
de mânã. Nu se face la casa gospodinelor din Cenad, ci se întâlnesc la clubul
românesc din localitate de mai bine de zece ani. Aceastã întâlnire are loc în
fiecare marþi dupã-masã, din luna noiembrie ºi pânã primãvara. Adunarea
femeilor la ºezãtoare se datoreazã doamnei Magdalena Unc Turi, care a
venit cu aceastã iniþiativã în urmã cu un deceniu.                                 Anca Butar

ªezãtoarea femeilor
din Cenadul Unguresc

Asociaþia culturalã românã care poartã numele povestitorului otlãcan
a organizat, pe 18 aprilie, prima ediþie a unui concurs de poveºti lansat
pentru elevii ºcolilor româneºti din Ungaria ºi, de asemenea, pentru
elevii ºcolilor generale din localitãþile înfrãþite cu Otlaca, din România.
Curiozitatea evenimentului a fost cã pentru prima datã au stat faþã-n
faþã, la acelaºi concurs, elevi din Ungaria ºi din România, spunând po-
veºtile unui povestitor de-al nostru. ªi unii, ºi alþii au avut multe de
învãþat din aceastã întâlnire.

Pentru ºcolarii români din Ungaria povestitul nu este un lucru neobiº-
nuit. Deja de 15 ani, în primãvara fiecãrui an, elevii români sunt invitaþi la
concursul de povestire din Bichiºciaba pentru a evoca lumea basmelor.
Faþã de acel concurs pe þarã, iniþiativa otlãcanilor este ineditã: de aceastã

Poveºtile lui Mihai Purdi
cuceresc copiii

din România ºi Ungaria
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datã, copiii au fost invitaþi sã interpreteze câteva din frumoasele poveºti
ale lui Mihai Purdi (1904–1978), regretatul povestitor al satului, care au
fost culese de regretatul jurnalist Alexandru Hoþopan.

„Poveºtile ne învaþã cã putem realiza ºi ceea ce credeam cã nu se poate”,
i-a încurajat pe copii primarul Gheorghe ªimonca în deschiderea întâlnirii.
„În lumea de azi, e foarte important ca ºi tinerii sã-ºi cunoascã originile.
Cine nu-ºi cunoaºte trecutul, nu are viitor”, a spus Tolnai Péter, preºedin-
tele Comisiei pentru Minoritãþi din cadrul Consiliului Judeþean Bichiº,
fiind ºi el otlãcan de origine. Eva Bocior Karancsi, preºedinta Asociaþiei
Culturale Române „M. Purdi”, nepoata povestitorului ºi organizatoarea
manifestãrii a vorbit pe scurt despre motivul înfiinþãrii acestei asociaþii
române, care are în majoritate membri plecaþi din sat, stabiliþi în alte loca-
litãþi, dar care sunt foarte deschiºi ºi acum pentru a realiza orice pentru
satul lor natal. Remarcãm cã la eveniment au participat ºi cele trei fiice ale
povestitorului Mihai Purdi, Ana, Florica ºi Lucreþia.

Moderatoarea întâlnirii a fost viceprimãriþa Elvira Ardelean, preºedinta
Autoguvernãrii Româneºti din Otlaca, care înainte de concurs a invitat la
microfon o fetiþã de la grãdiniþa localã, care învaþã limba românã doar de
câteva sãptãmâni ºi care a recitat o poezioarã în limba românã. Dupã acest
moment a început concursul propriu-zis, când s-au prezentat în faþa juriu-
lui, rând pe rând, elevii din Medgyesegyháza, Jula ºi Bãtania, din Ungaria, ºi
elevii din Salva ºi Galºa (România). Elevii au fost „examinaþi” de jurii sepa-
rate. Pentru cei din Ungaria juriul a fost compus din: profesoarele pensio-
nare Ana Criºan ºi Lucreþia Purdi Cioca, consulul Rãzvan Ciolcã din Se-
ghedin ºi jurnalista Eva Iova, redactor-ºef al Foii româneºti, preºedinta
juriului. Interpretãrile elevilor din România au fost apreciate de juriul
compus din: dr. Maria Gurzãu Czeglédi, directoarea ºcolii ºi liceului „N.
Bãlcescu” din Jula, consulul Radu Florea din Seghedin, jurnalistul Tiberiu
Boca, redactor-ºef al Redacþiei Româneºti a Televiziunii Maghiare ºi dr.
Mihaela Bucin, profesor universitar la Seghedin, preºedinta juriului. Mun-
ca celor douã jurii a fost „supravegheatã” de consulul general Ioan
Fodoreanu de la Jula.

Elevii de la ºcolile româneºti din Ungaria au o oarecare rutinã în ale
povestitului. Cei cinci ºcolari din Jula au interpretat liber, poveºtile nu
chiar scurte, prin mimicã ºi intonare reuºind sã impresioneze juriul ºi în-
tregul public. Pentru frumoasa pregãtire a elevilor julani meritã toatã lau-
da profesoarele Eva Gomboº Ruja, Maria Rocsin Bányai, Beata Condoroº
Szõllõsi ºi Tünde Cefan Cora. ªcolarii din Bãtania au citit poveºtile din
carte, strãduindu-se sã interpreteze cât mai frumos ºi clar poveºtile. Ei au
fost pregãtiþi de directoarea ºcolii Iulia Olteanu ºi învãþãtoarea Sofia Pilan
Pelyva. Elevii ºcolii din Medgyesegyháza învaþã limba românã doar de un

an sau doi, pentru ei fiind cel mai greu sã interpreteze poveºtile pe care le-
au citit din carte. Aceºti elevi au fost pregãtiþi de profesorul Daniel Ne-
grea.

În România, copiii nu povestesc. La ºcolile lor nu se organizeazã astfel
de concursuri de povestire. Tocmai din acest motiv este lãudabilã însufle-
þirea copiilor din Salva (jud. Bistriþa) ºi Galºa (jud. Arad) de a face cunoºtinþã
cu poveºtile lui Mihai Purdi ºi, chiar mai mult, de a intra în pielea persona-
jelor din aceste basme. Copiii îmbrãcaþi în frumosul port popular româ-
nesc au interpretat poveºtile atât de frumos, încât au înveselit nu doar
juriul ci întregul public. Copiii din Salva au fost pregãtiþi de profesoarele:
Anamaria Pop, Ana Adriana Pop, Veronica Cîmpeanu, Letiþia Ceuca, Lu-
miniþa Maria Cuceu ºi Doina Furcea. Iar cei din Galºa de cãtre profesoara
Olimpia Simarton.

Premiile ºi cadourile au fost multe ºi binemeritate. Încã înainte de con-
curs, fiecare copil participant a primit din partea redacþiei Foaia româneas-
cã câte un calendar de masã pe 2010, iar copiii din România, ca sã cunoascã
mai bine comunitatea noastrã, au primit câte un „Calendar românesc 2010”
ºi caiete de notiþe. Cadourile premianþilor au fost acordate din partea Aso-
ciaþiei Culturale Române „M. Purdi” din Otlaca-Pustã ºi a Autoguvernãrii
Româneºti locale, a consulatelor generale din Seghedin ºi Jula, a Autogu-
vernãrii Româneºti din Macãu. Consulul general Ioan Fodoreanu a fãcut
cu aceastã ocazie ºi o donaþie de carte de poveºti pentru grãdiniþa din Otlaca.

Pentru copii, dupã prânzul comun, ziua a continuat cu vizitarea casei-
muzeu, aranjate în fosta ºcoalã confesionalã, ºi a grãdinii zoologice de la
Sãlaºul Drãgan.                                                                                                              R.P.
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Festival Gastronomic
Românesc din Budapesta

În luminata zi a celei de-a cincea duminici de dupã Învierea Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos, la Budapesta, a avut loc un eveniment deosebit în
viaþa comunitãþii româneºti. În organizarea Centrului Cultural ºi Pasto-
ral-Misionar „Sfântul Vasile cel Mare” s-a desfãºurat prima ediþie a Festiva-
lului Gastronomic Românesc din Budapesta. De fapt, membrii centrului
nu au fãcut altceva decât sã ajute la îndeplinirea unei iniþiative ce s-a nãscut
în sânul comunitãþii ºi la care doamnele, dar ºi domnii au pus umãrul cu
mare entuziasm ºi dãruire.

Sãrbãtoarea a debutat cu Sfânta Liturghie Arhiereascã, celebratã sub protia
Preasfinþitului Pãrinte Episcop Siluan, avându-i alãturi pe cei doi slujitori
ai altarului Bisericii noastre ctitorite de Emanuel Gojdu, pentru cã se cu-
venea, în cel mai curat gând creºtin, ca românii sã îºi hrãneascã mai întâi
sufletele de harul lui Hristos.

Dupã ce s-au împlinit cele ale lui Dumnezeu, cu toþii s-au pogorât în
grãdina din incinta clãdirii ce aparþine Episcopiei noastre ºi au pornit con-
cursul gastronomic. Gospodinele, îmbujorate de emoþia competiþiei dar
ºi de gingaºul vis cã poate vor câºtiga, au început a îmbia oaspeþii cu tot
felul de bunãtãþi: zâmbete cuceritoare, cuvinte dulci ca mierea, dar ºi buca-
te alese ce rãspândeau mirosuri îmbietoare. Dar nici bãrbaþii nu s-au lãsat
mai prejos ºi au demonstrat cã talantul gãtitului le este ºi lor dãruit de la

rea de a vota cea mai gustoasã mâncare ºi cel mai delicios desert. Votul,
exprimat democratic, a decis „la fotografie” câºtigãtorii. De fapt, cei mai
câºtigaþi au fost toþi participanþii, concurenþi ori simpli degustãtori. To-
tuºi, cununã – adicã diplomã – au primit doamnele Didina Zima ºi ªerbana
Kiss-Meiroºu. Premiile, oferite tuturor concurenþilor, au constat în colec-
þii de CD-uri imprimate cu geniala muzicã a lui George Enescu ºi în cãrþi
aparþinând marilor scriitori ai literaturii române, ce au fost dãruite de
Ambasada României. Felicitãri cãlduroase meritã cu prisosinþã toþi concu-
renþii pentru cã strãdania lor a fost una izvorâtã din inimã ºi aducãtoare de
mare bucurie.

La eveniment au participat ºi membrii diplomaþiei româneºti, în frunte
cu doamna ambasador Irina Comaroschi, care nu pierd nici un prilej de a fi în
mijlocul comunitãþii româneºti ºi de a o sprijini cu toatã puterea.

Pentru întâia datã, un grup de credincioºi aparþinând parohiei româ-
neºti romano-catolice din Budapesta, având în frunte pe unul dintre cei
doi preoþi români ce o slujesc, au participat alãturi de fraþii lor români
ortodocºi la o manifestare româneascã. Nãdãjduim ca acesta sã fie începu-
tul unei apropieri fireºti ºi binevenite între cele douã comunitãþi creºtine
ºi româneºti.

Cea mai mare rãsplatã pe care au primit-o organizatorii nu a constat în
cuvinte ori felicitãri, ci în bucuria întipãritã în ochii celor ce pãrãseau cu
regret, cãtre searã, festivalul.

Dumnezeu sã rãsplãteascã osteneala celor ce au concurat, strãdania ce-
lor ce au susþinut ºi pãrinteasca purtare de grijã a celui ce a binecuvântat.

Singhelul David Pop

bunul Dumnezeu.
Grãdina s-a umplut
de vesele graiuri ro-
mâneºti ºi de voie-
bunã. Concurenþii
s-au întrecut sã do-
bândeascã bunãvo-
inþa participanþilor,
dar mai ales pe cea a
P r e a s f i n þ i t u l u i
Siluan, dupã cum ºi
era firesc.

Toþi cei care au
gustat bucatele au
avut datoria ºi plãce-



129128

A fost odatã ca niciodatã, cã de n-ar fi, nu s-ar mai povesti… Era o datã un
concurs de poveºti care în acest an ajunsese la cea de-a 16-a ediþie. Întrecerea
orânduitã de mai marii români din cea mai mare cetate din þinutul Bichiº adusese
laolaltã aproape 100 de învãþãcei cuminþi în a spune poveºtile strãbunilor noºtri.
Pãþaniile româneºti fost-au spuse de pruncii din cele 10 ºcoli din þarã în care se
învaþã româneasca.

Apoi fost-au acolo prunci mai mici ºi prunci mai mari, fete frumoase ca zânele
ºi feciori înalþi ca brazii, ºi toþi tari la minte. Nu trece mult, ºi s-au apucat poves-
tarii veniþi de prin meleagurile vecine de a se descãrca. ªi spusu-s-a cum Pãcalã îl
pãcãlise pe Suflet-acru, cum þâganul se târgui cu popa pentru iepure, cum feciorii
împãratului s-au dus sã-ºi caute norocul, cum pãþârã baba ºi moºneagul cu por-
cul…

ªi cum se ajunsese la sfârºitul ultimii poveºti, comisia înþelepþilor dascãli se
puse pe treabã, dar nu le fusese uºor, dacã odatã pruncii veniserã binepregãtiþi. Pe
la ceasurile unul-douã, spre marea bucurie a poporului, s-au vestit urmãrile între-
cerii, 44 de povestitori fiind premiaþi de orânduitorii români. ªi cum stãtea popo-
rul în preajma mesei cu daruri, ºefa comisiei înþelepþilor dãduse niºte sfaturi
ºcolarilor ºi dascãlilor lor, cum sã aleagã poveºti mai scurte, sã aibã grijã de cum
dau din mâini în timpul povestirii ºi sã nu uite sã vinã ºi la anul.

ªi aºa a luat bun sfârºit concursul de povestire din Bichiºciaba, în anul Domnu-
lui 2010, când copii, pãrinþi, bunici ºi dascãli stãteau la poveºti ºi uitaserã un pic
de lumea largã.

Iar eu inventasem o poveste de-a mea ºi v-o spusei dumneavoastrã aºa.        R.P.

ªi apoi spusu-s-au
poveºti la Ciaba…
ªi apoi spusu-s-au
poveºti la Ciaba…

Orfanii din Salonta
au avut pentru o zi familii,

la Micherechi
În Duminica a 2-a dupã Rusalii, care în acest an a coincis cu Duminica

Pãrinþilor ºi a Copiilor, în parohia Micherechi a avut loc un eveniment
dedicat copiilor orfani de la Casa de copii din Salonta. Cu binecuvânta-
rea Preasfinþitului Pãrinte Episcop Siluan, cu sprijinul parohiei ortodo-
xe ºi a Adunãrii „Oastea Domnului” din localitate, cu ajutorul primãri-
ei, a ºcolii ºi a mai multor credincioºi, un grup de tineri ortodocºi români
din aceastã localitate a organizat un program special pentru copiii din
Salonta.

Fiecare dintre noi a fost copil, fiecare dintre noi a avut parte de o îmbrã-
þiºare ºi o vorbã bunã din partea mamei. ªi totuºi… Existã copii cãrora le
lipseºte dragostea de mamã… Existã copii care au nevoie sã fie întrebaþi ce
mai fac, copii care nu au fost primiþi la ei acasã, de aceea oamenii de bine
din Micherechi au încercat sã le ofere copiilor orfani din Salonta un strop
de bucurie în suflet. Luându-i de mânã,  întrebându-i  de  viaþa  lor,  servin-
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du-i cu mâncare pe sãturate ºi oferindu-le afecþiunea de care are nevoie un
copil, chiar dacã toate acestea au durat doar o zi.

Grupul de aproximativ 90 de copii a sosit dimineaþa la Micherechi, unde
au fost preluaþi de cãtre cadrele didactice de la grãdiniþã ºi ºcoalã ºi de cãtre
un grup de tineri ºi pãrinþi din Micherechi, care le-au purtat de grijã pe tot
parcursul zilei. Pedagogii din Salonta, care i-au însoþit, au primit din partea
organizatorilor o zi liberã în care s-au putut recrea în oraºul Jula.

Dupã ce au luat micul dejun, copiii au fost aduºi la Sfânta Liturghie
sãvârºitã de Preasfinþitul Pãrinte Episcop Siluan, în fruntea unui sobor de
preoþi ºi diaconi compus din preotul paroh Ioan Bun, pãrintele Aurel Becan,
ieromonahul Gabriel ºi diaconul Mihail.

În curtea ºcolii i-a aºteptat apoi o masã copioasã, muzicã, terenul de
sport ºi multe activitãþi surprizã. Cu sprijinul sponsorilor, copiii s-au putut
juca în voie în castelul gonflabil amplasat în curtea ºcolii, au fost plimbaþi
prin sat cu maºina poliþiei, a pompierilor, le-au stat la dispoziþie mai mulþi
motocicliºti din localitate care i-au dus cu motocicleta. Pentru unii dintre
ei a fost pentru prima datã când au avut posibilitatea sã cãlãreascã sau sã se
plimbe în caleaºca trasã de cai. Angajaþii primãriei, profesori, educatoarele
de la grãdiniþã ºi mai mulþi pãrinþi ºi tineri din Micherechi au stat toatã ziua
la dispoziþia copiilor, au avut grijã ca aceºtia sã se simtã bine, sã nu pãþeascã
nimic ºi sã-i conducã în locaþiile unde s-au desfãºurat programe pe tot par-
cursul zilei. Dupã prânz, Cãminul Cultural i-a aºteptat pe copilaºi la un
program de dansuri, la care s-au dovedit foarte receptivi ºi interesaþi. În
urma spectacolului, cofetãria lui Ioan Boca i-a aºteptat cu porþile deschise

rugau sã-i luãm la noi acasã”, ne-a mãrturisit Ana Ruja, unul dintre organi-
zatorii evenimentului. „Nu este un secret cã micuþii au aºteptat cu nerãb-
dare acest eveniment plãcut, iar acum dorinþa li s-a împlinit. Scopul acestei
zile a fost de a aduce zâmbete pe feþele copiilor ºi eu cred cã acest lucru a
reuºit. Totul a pornit de la o idee, de la un elan tineresc ºi vãd cã am putut
sã facem lucruri mari. Am început trei tineri din Micherechi ºi acum sun-
tem într-un numãr destul de frumos, iar împreunã cu pãrinþii, cu nume-
roºi sponsori ºi cu oamenii de bine din localitate, cu sprijinul PS Episcop
Siluan ºi al pãrintelui Ioan Bun, precum ºi al credincioºilor de la Oastea
Domnului din Micherechi, am reuºit sã facem ca aceastã zi sã fie o sãrbãtoa-
re pentru aceºti copii drãguþi ºi pentru tot satul nostru,” a spus cu însufle-
þire Ana Ruja. Este îmbucurãtor ºi lãudabil ce a putut sã realizeze acest
grup de tineri ºi de oameni din mica localitate bichiºeanã.

j

Organizatorii evenimentului aduc mari mulþumiri tuturor celor ce nu
au fost indiferenþi faþã de aceºti copii: Episcopia Ortodoxã Românã din
Ungaria, Parohia Ortodoxã ºi Adunarea „Oastea Domnului” din Miche-
rechi, Primãria comunei Micherechi, Consiliul profesorilor ºi angajaþii
grãdiniþei ºi ºcolii din Micherechi, angajaþii cãminului cultural, cãminului
de bãtrâni ºi cantinei din localitate, membrii Gãrzii Civile din Micherechi,
angajaþii de la protecþia frontierei Ghian–Salonta, membrii clubului de
cãlãrie Micherechi–ªercad, angajaþii poliþiei Bichiºciaba–Jula, precum tu-
turor întreprinzãtorilor din localitate ºi a persoanelor particulare care au
fãcut donaþii în bani, alimente, dulciuri, jucãrii, etc.                      Anca Butar

la o îngheþatã gustoasã. Pânã seara
târziu au avut la dispoziþie o mulþi-
me de programe în care s-au putut
implica, au jucat fotbal, tenis de
masã, etc., iar dupã cinã sãrbãtoarea
de la Micherechi s-a încheiat cu un
foc de tabãrã, dupã care micii oas-
peþi s-au reîntors la Salonta, împre-
unã cu însoþitorii lor, cu braþele pli-
ne de jucãrii ºi dulciuri primite de la
sponsori.

„În urmã cu un an ne-am dus pen-
tru prima datã cu donaþii la aceºti
copii la orfelinat ºi mi se rupea ini-
ma când ne spunea câte unul »ce bine
ar fi sã fii mãmica mea«, sau când ne
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Doar douã grãdiniþe, cele din
Apateu ºi Cenadul Unguresc, au rãs-
puns pozitiv la invitaþia Grãdiniþei
româneºti „Lucian Magdu” din Bã-
tania, la ziua metodicã organizatã pe
22 octombrie. Din pãcate, celelalte
educatoare de la grãdiniþele din Mi-
cherechi, Jula, Chitighaz, Bedeu,
Aletea, Leucuºhaz ºi Sãcal nu s-au
alãturat programului propus de edu-
catoarele din Bãtania.

Au fãcut cunoºtinþã cu metodica
de predare ºi trei studente de la Fa-
cultatea „Tessedik Sámuel” din
Sarvaº, secþia de educatoare de naþi-
onalitate românã ºi educatoare de
la grãdiniþele partenere din Arad ºi
Timiºoara. Ziua de vineri a fost o zi
cu porþile deschise, în care educa-
toarea Mihaela Putin, împreunã cu
celelalte colege ºi cu copiii grupei
mari ºi mijlocii au arãtat cum se face

Putin ºi Ecaterina Nagy au pornit o
temã despre importanþa jocului ºi a
jucãriei pentru copilul preºcolar.

Despre evaluarea acestei teme,
despre pregãtirea copiilor pentru
ziua metodicã am stat de vorbã cu
„promotorul” grãdiniþei din Bãta-
nia, Mihaela Putin. „Cu grupele
mari ºi mijlocie pregãtirea am înce-
put-o de la 1 septembrie, fiindcã fie-
care desene, colaje, cântece, toate
au fost fãcute într-una din zilele aces-
tei perioade, de la 1 septembrie pânã
la 22 octombrie. Noi avem o datã la
douã luni o astfel de sãrbãtoare care
constituie ºi o evoluare în acelaºi
timp. Ca sã pãstrãm caracterul cul-
tural românesc, sã aducem aici pu-
þin românimea din zonã, pentru edi-
þia de astãzi am invitat ºi educatoare
din celelalte grãdiniþe, mai ales pe
cele care se ocupã de educaþia copii-
lor”.

o recapitulare ºi o evaluare la tema
„Toamnei”. Tema de vineri a fost
anotimpurile copilãriei, care s-a aflat
deja la ediþia a treia, cu subtema
„Toamna în ograda bunicilor”. Pro-
gramul a început cu alãturarea la
cercul de cântece ºi poezii în limbi-
le românã, maghiarã ºi englezã al
copiilor. Am vãzut ºi dramatizarea
scenetei „Ridichea uriaºã”, un dans
cu trupa „Ladybugs”, dupã care edu-
catoarele împreunã cu copiii au fã-
cut niºte tablouri din seminþe de
toamnã pentru bunici. Ca sã fie sti-
mulat ºi spiritul de competenþã ºi
creativitate al copiilor, cu toþii am
ieºit în curtea grãdiniþei unde am
putut vedea un scurt concurs cu sur-
prize. Dupã aceea, oaspeþii au fost
invitaþi înãuntru la o masã rotundã,
unde directoarea instituþiei Iulia
Olteanu ºi educatoarele Mihaela

În timpul evaluãrii, copiii au dat
dovadã de cunoºtinþele limbii, doar
doi-trei vorbeau cursiv limba româ-
nã, în rest înþelegeau foarte mult.
Educatoarea Putin de trei ani de zile
este educatoare la grãdiniþa din Bã-
tania, în vara anului viitor va fi pri-
ma generaþie dusã de la un capãt la
altul. „Am trimis deja o grupã mare
la ºcoalã, de unde am primit semne
de la învãþãtori cã copiii încep deo-
datã sã-ºi dea drumul la limba româ-
nã, pentru cã toate cunoºtinþele
pânã la vârsta de ºapte ani se
magazineazã ºi abia apoi cunoºtin-
þele dificile, cum ar fi o limbã strãi-
nã, se exteriorizeazã. La ºcoalã ime-
diat vorbesc, înþeleg ºi îºi amintesc
tot. Încerc sã fac un compromis în-
tre cum ar dori ei sã-ºi manifeste
energia ºi cum aº dori eu sã ºi-o uti-
lizeze într-un mod plãcut”, ne-a spus
Mihaela Putin.                          A. Cioca

Copiii din Bãtania învaþã
româna prin joacã
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N-am fost de prea multe ori în
Partium-ul maghiar. La Leta, n-am
fost niciodatã! Maºina consulatului
din Seghedin taie câmpia în douã,
pe un drum ameþitor de ºerpuit – ºi
nu încetãm sã ne mirãm cum de
într-o zonã atât de platã, ºoseaua se
rãsuceºte ca o fiinþã uriaºã care par-
cã ocoleºte niºte obstacole nevãzu-
te sau niºte locuri pe care n-are voie
sã le atingã. De fapt, ºoseaua, pe care
alunecãm ca într-un joc pe calcula-
tor, este croitã în mod practic (ºi nu
mistic), în funcþie de suprafeþele ta-
blelor de pãmânt roditor printre
care ne strecurãm.

Trebuie sã mãrturisesc cã, deºi am
înþeles cum stau lucrurile astea du-
reroase, nici azi nu încetez sã mã mir
când cineva se considerã român, fãrã
sã ºtie româneºte. Încep sã cred cã

identitatea omului este la fel de ine-
fabilã ca sufletul sãu: în diferite pe-
rioade istorice, s-a tot crezut cã acest
suflet sãlãºluieºte ba în creier, ba în
inimã, ba în stomacul omului. Oare
identitatea individului, în care ele-
ment al existenþei sale se coagulea-
zã cel mai dens?

Românii din Leta nu mai vorbesc
româneºte. Ultimul dintre ei – fie-i
þãrâna uºoarã! – Gheorghe Sima, va
rãmâne pentru posteritate (dacã ea
va exista, pe aceste meleaguri), un
fel de Tuone Udaina (ultimul vor-
bitor al limbii dalmate, ucis în 1898
de bomba unui anarhist).

Românii din Leta sunt greco-ca-
tolici. Identitatea lor spiritualã s-a
legat de limba românã din bisericã
pânã în 1912, când limbã de cult de-
vine cea maghiarã. Biserica greco-

catolicã din Leta, cea în care a slujit
tatãl lui Iosif Vulcan, e frumoasã ºi
sobrã. Slujba de pomenire la care
asistãm este bilingvã, n-am asistat
niciodatã la o slujbã greco-catolicã
maghiaro-românã. Ne facem, sincer
ºi pios, cruci ortodoxe, tresãrind cu
duioºie la acele cuvinte de origine
latinã, care le înlocuiesc pe cele sla-
ve, din tipicul ortodox. Totuºi, ni-
mic nu sunã strident-strãin pentru
mine, nici mãcar vorbele bine gân-
dite ale preotului maghiar, pe care
Eva le tãlmãceºte impecabil în ro-
mânã.

În Leta sunt multe clãdiri noi, ri-
dicate din fonduri europene. Micul
orãºel nu e bogat, o duce greu cu
banii, ne mãrturiseºte primarul
zâmbitor, cu nume ca al unui crai
de la Rãsãrit: Menyhárt. În însera-
rea care se lasã peste acest început
de noiembrie, din tot ce ne încon-
joarã se vãd mâini ºi concepþii de
buni gospodari. Letanii sunt ospita-
lieri ºi se mândresc cu realizãrile lor
de tot felul. Mã gândesc dacã sã mã
mândresc ºi eu cu faptul cã am citit
înainte de a porni spre Leta, cã cel
mai vechi sigiliu din Criºana i-a apar-
þinut acestei localitãþi ºi dateazã din
1601! Organizatorii ne-au pregãtit
surprize inedite: surpriza pentru
Emilia, care e etnograf ºi director
de muzeu, este o colecþie cu sute
de piese de ceramicã tradiþionalã
maghiarã, aranjatã cu gust ºi cu spi-
rit de marketing turistic.

Noua ºcoalã Irinyi János (perso-
nalitate despre care, nimeni neºtiind

româneºte dintre localnici, nu pot
face gluma cã „e primul care a fãcut
teoria chibritului”, iar pe Rãzvan,
tânãrul consul român, care e ºi isto-
ric, nu vreau sã-l scot din atmosferã)
ºi muzeul dedicat familiei Irimie mã
duc cu gândul la faptul cã, pentru
români, Maria Berényi este singu-
rul cercetãtor care a reuºit sã mai
prelungeascã în timp ecoul vremu-
rilor apuse ale unei Lete Mari în care
s-au nãscut, au lucrat, au trãit ºi au
crescut copii oameni de o þinutã
demnã, care impuneau respect din
partea majoritarilor ºi care ºi-au asu-
mat rolul de conducãtori în culturã
ºi educaþie, trãind pentru – ºi nu din
– românismul lor.

j

Iatã ce scrie Maria într-un studiu
din SIMPOZION-ul apãrut în 2000:
„Aici, printr-un act oficial, în cadrul
ºedinþei din 29 aprilie 1875, s-a
constituit Reuniunea învãþãtorilor
români din districtul protopopesc
Leta-Mare. (Districtul Leta-Mare era
constituit din opt parohii: Álmosd,
Bagamér (Bogomir), Hosszú Pályi
(Paleu), Kokad, Leta-Mare parohie
româneascã greco-catolicã, Leta-
Mare parohie ruteanã, Pocei, Vértes
(Virtiº). S-a ales comitetul de con-
ducere: preºedinte – protopo-
pul Nicolae Vulcan (tatãl lui Iosif
Vulcan); notar – învãþãtorul Pavel
Vostinar; casier ºi bibliotecar –
învãþãtorul Ioan Mureºianu. A fost
»proclamat de membru onoare« al
reuniunii Iosif Vulcan, fiul preºe-
dintelui, care va aduce reale servicii

Un drum în istorie
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reuniunii prin popularizarea activi-
tãþilor întreprinse în paginile
revistei Familia, al cãrei redactor ºef
era.”

j

Depunem coroane la monumen-
tele personalitãþilor româneºti din
Leta. Domnul Krizsán Gábor ne în-
drumã cu fineþe prin fiecare mo-
ment al bine gânditei sãrbãtori de
comemorare. În curtea bisericii, este
un monument stingher: cel al preo-
tului Iustin Popfiu.

Abia în seara asta, când fac sã apa-
rã pe monitor, una dupã alta, litere-
le-mãrgele ale gândurilor mele des-
pre Leta, o rog pe Maria Berényi
sã-mi povesteascã, pe messenger,
„legenda” crucii lui Iustin Popiu. O
face cu însufleþirea omului îndrãgos-
tit de pasiunea sa, care deseori devi-
ne ºi ea o cruce cãratã pe Golgota.
Dupã ce terminã de scris fragmen-
tul de oral history, pe care i-am ce-

rut permisiunea sã vi-l redau mai
jos, mã întorc cu gândul la Leta ºi
mã întreb: oare de câte ori vom mai
ajunge acolo? ªi peste 20 de ani, cine
ne va mai chema? Îmi vin în minte
mormintele neamului meu, ºi îmi
dau seama cã nimic nu e mai trist pe
lume decât singurãtatea morminte-
lor strãmoºilor fãrã urmaºi.

j

Maria Berényi wrote: – Noi, în
primãvara anului 1992 ne-am con-
stituit Societatea Culturalã a Româ-
nilor din Budapesta. Printre scopu-
rile noastre era ºi acela de a vizita
satele ºi locurile populate ºi de ro-
mâni. În toamna acelui an, prima
cãlãtorie am fãcut-o la Leta. Acolo e
înmormântatã mama lui Iosif Vul-
can ºi… ºtii povestea! Am vizitat ºi
biserica greco-catolicã, unde a slujit
tatãl lui Vulcan, Nicolae Vulcan, la
fel ca ºi Iustin Popfiu. În curtea bise-
ricii am vãzut ceva (mormânt?) ºi o

cruciþã de fier ruginitã. Am întrebat
de gazde, de Nemes János – ºi atunci
trãia încã Szima bácsi, ultimul bãtrân
care ºtia limba românã… I-am între-
bat cine-ºi doarme somnul de veci
aici? Ei nu ºtiau! Au zis cã a fost pre-
ot de demult, era om învãþat ºi îl
cunoºtea lumea. Nu ºtiau ce perso-
nalitate a fost Iustin Popfiu, nume-
le lui era pe cruce! Bine, sãracu, nu-
mai 2 ani a slujit la Leta, fiindcã de
tânãr a murit. Eu am început sã le
povestesc… ªi la anul sau la doi ani,
fiul lui Szima bácsi m-a sunat la te-
lefon cã ei ar face un monument.
Sã-i ajut. Le-am dat documentaþia ºi
tot ce era necesar ca sã cunoascã bi-
ografia acestui om. Fotografiile
noastre despre aceastã vizitã sunt
puse în Almanahul Societãþii (în pri-
mul almanah, cel din 1993). La pagi-
nile 18–19. Se vede cã atunci numai
locul mormântului era. Le-am po-
vestit ºi cã dupã moartea lui Popfiu,
cândva, pe la sfârºitul anilor 1890,
s-a fãcut un apel ca sã se adune bani

pentru monumentul acestui preot.
S-au ºi fãcut colecte, ºtiu din presa
vremii. (Despre aceasta gãseºti date
în volumul meu, Românii din Un-
garia de azi în presa românã din
Transilvania ºi Ungaria secolului al
XIX-lea (1821–1918) Documente, p.
69–70. Anunþul l-am preluat din re-
vista pestanã Viitorul, 1884, nr. 96).
Le-am zis cã, uite, dupã o sutã de ani,
ei sunt aceia care doresc sã ridice
acest monument. Au fost letanii
mândri de acest fapt, s-au pus pe trea-
bã ºi, de atunci, Iustin Popfiu are un
monument în curtea bisericii. De
atunci se pun coroane de flori ºi aici,
nu numai la mormintele Irinyi ºi
Vulcan. Pe scurt, doar atât!

j

Rãzvan goneºte înapoi, pe dru-
mul ºerpuit, ca într-un joc pe calcu-
lator, în noaptea care cerne stele pe
cerul Bihorului. Leta Mare rãmâne
în urmã, ca istoria: din ce în ce mai
departe, din ce în ce mai greu de în-
þeles.                                 Mihaela Bucin



139138

Membrii Bisericii Baptiste din Chitighaz au avut mai multe motive
pentru sãrbãtorire în ziua de 24 octombrie. Credincioºii baptiºti
chitighãzeni au adus mulþumiri lui Dumnezeu pentru binecuvântãrile
ºi purtarea sa de grijã din întregul an, precum ºi pentru cã Pãstorul cel
mare a rânduit un nou pastor pentru ei, în persoana lui Borzási Csaba din
Baia Mare. Serviciul de instalare a noului pastor a avut loc în cadrul
serviciului divin de dupã-masã.

Pastorul Borzási Csaba din Baia Mare a fost invitat sã pãstoreascã comu-
nitatea baptistã din Chitighaz prin intermediul Cultului Baptist din Unga-
ria ºi a Uniunii Bisericilor Baptiste Maghiare din România, biserica localã
dorindu-ºi sã aibã un pãstor care vorbeºte ºi româneºte ºi ungureºte. La
serviciul divin de ordinare au participat reprezentanþi ai ambelor uniuni,
precum ºi pastori ºi membri din bisericile învecinate, reprezentanþi ai altor
biserici din Chitighaz, dar ºi doamna primar Maria Gyuricska Kalcsó, dom-
nul consul general al României din Jula, Ioan Fodoreanu ºi ªtefan Frãtean,
consilier principal în Departamentul pentru Minoritãþile Naþionale ºi Et-
nice din cadrul Ministerului Administraþiei Publice ºi Justiþiei, departa-
ment care a susþinut în mod considerabil reconstrucþiile bisericii din pe-
rioada trecutã.

Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit atât în limba maghiarã, cât ºi în cea
românã. Dr. Kovács József, pastorul Bisericii Baptiste Maghiare din Baia Mare,
secretarul general al Uniunii Bisericilor Baptiste Maghiare din România, a
vorbit în limba maghiarã, iar pastorul Daniel Chereji de la Biserica Baptistã
„Biruinþa” din Baia Mare s-a adresat credincioºilor în limba românã. Dupã
pastorul român a avut un îndemn ºi Papp János, directorul responsabil pen-
tru misiune în cadrul Cultului Baptist din Ungaria.

Vestirea Cuvântului lui Dumnezeu s-a transformat apoi în mãrturisirea
noului pastor Borzási Csaba, care s-a angajat sã pãstoreascã Biserica Baptistã
din Chitighaz, dupã care ºi membrii bisericii s-au angajat sã slujeascã cu
dragoste spre mântuirea oamenilor, creºterea ºi cinstirea bisericii, dar îm-
preunã cu pastorul s-au angajat ºi la întãrirea comunitãþii ºi misiunii biseri-
cilor baptiste ºi Cultului Baptist din Ungaria. Binecuvântarea a fost cerutã
prin rugãciune asupra pastorului ºi bisericii de cãtre dr. Kovács József, în
limba românã, ºi Papp János, în limba maghiarã.

Serviciul divin de instalare a constat în mare parte din urãrile ºi sfaturile

Nou pastor la Biserica Baptistã
din Chitighaz

transmise noului pastor atât din partea colegilor pastori din România ºi
Ungaria, cât ºi din partea credincioºilor din Baia Mare ºi din Chitighaz.

Deºi serviciul divin s-a desfãºurat în douã limbi, caracterul original al
bisericii a fost cel românesc. Fiul satului ªtefan Frãtean, consilier principal
la Departamentul Minoritãþilor Naþionale ºi Etnice din cadrul Ministeru-
lui Justiþiei, a cerut reprezentanþii Uniunii Bisericilor Baptiste Maghiare
din România sã transmitã Uniunii cã Borzási Csaba slujeºte în fruntea unei
biserici baptiste din Ungaria, care este una dintre cele mai vechi biserici
baptiste române, care a fost acolo când s-a înfiinþat Cultul Baptist din Ro-
mânia cu mai bine de 100 de ani în urmã. „Borzási Csaba vine dintr-o co-
munitate maghiarã din România. ªtiu cã slujirea Domnului Isus Cristos
nu se leagã de o anumitã limbã, dar ºi Dumneavoastrã ºtiþi bine ce impor-
tanþã are sã fie vestit Cuvântul lui Dumnezeu în limba maternã. Aceastã
comunitate mai are membri a cãror limbã maternã este cea românã ºi sunt
atinºi de Cuvântul Domnului în limba românã. Vã rog frumos, cât se poa-
te, sã vã adresaþi nouã în limba noastrã maternã, româneºte”, a transmis
ªtefan Frãtean dorinþa românilor din Chitighaz.

În cuvântarea sa de preluare a activitãþii pastorale, Borzási Csaba a vorbit
româneºte despre importanþa dragostei între fraþi: „Iubitã bisericã, haideþi
sã ne deschidem inima sã lãsãm ca sã ne inunde dragostea lui Cristos ºi sã
lãsãm sã curgã râul de binecuvântãri, râul de dragoste faþã unii de alþii, faþã
de membrii familiei, faþã de membrii bisericii, faþã de cei din sat ºi faþã de
toþi oamenii cu care ne întâlnim.                                                                  Rita Pãtcaº

Biserica Baptistã din Chitighaz
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Ne-a pãrãsit în 2010…

Gheorghe
Santãu

(1923–2010)

Pe 11 mai, la vârsta de 86 de ani,
s-a stins din viaþã profesorul Gheor-
ghe Santãu. Autor al mai multor ar-
ticole ºi a douã volume, cercetãtor
ºi pedagog de vocaþie, Gheorghe
Santãu a transmis generaþiilor viitoa-
re dragostea faþã de limba, cultura ºi
istoria poporului român.

S-a nãscut pe 24 octombrie 1923,
la Chitighaz. Dupã ºcolile din satul
natal, Aletea ºi Bichiºciaba, la în-
demnul preotului Ioan Borza, în
casa cãruia a frecventat cu pasiune
biblioteca acestuia, îºi continuã stu-
diile universitare la facultatea de te-
ologie ortodoxã din Cluj (1943–
1947), dar pentru cã nu avea chema-
re pentru preoþie, simultan se în-
scrie ºi la facultatea de drept. În anii
de studenþie din România a cunos-
cut nume celebre ºi a audiat cursuri-
le de filosofie ale lui Lucian Blaga,
dar i-a cunoscut ºi pe Iuliu Maniu,
fost prim-ministru, pe pãrintele Bar-
tolomeu (Valeriu) Anania, actualul
Mitropolit de la Cluj. Întorcându-se
acasã îºi echivaleazã studiile din Ro-
mânia urmând Facultatea de drept
la Universitatea ELTE din Budapes-
ta (1947–1949).

Cariera de pedagog ºi-a început-o

în 1949 ºi a dus-o pânã la pensiona-
rea sa din 1983. Între anii 1955–58 ºi
între 1964–1978 a fost directorul Cã-
minului de elevi români. Toatã via-
þa s-a strãduit sã vorbeascã, sã scrie
cât mai frumos româneºte, transmi-
þând aceastã dragoste de limbã ma-
ternã ºi generaþiilor urmãtoare.

A tradus manuale ºcolare din ma-
ghiarã în românã, a scris mult în
„Foaia româneascã”, s-a alãturat gru-
pului de cercetãtori ºi creatori ro-
mâni, participând la multe simpo-
zioane ale acestuia. Gheorghe
Santãu a fãcut parte din prima gene-
raþie de pedagogi, care ºi-a legat des-
tinul de-o viaþã de bunul mers al cã-
minului de elevi al ºcolii julane.

Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odih-
neascã!

La începutul acestui an, la Jula s-a descoperit un cimitir de la începu-
tul anilor 1900. Cimitirul public din Primul Rãzboi Mondial a fost gãsit
în urma lucrãrilor publice de aranjare în zona dintre aºa numitele carti-
ere Máriafalva ºi Szentpálfalva. Cercetând arhivele, specialiºtii Arhivei
Judeþene Bichiº au aflat cã aici au fost înmormântate 110 persoane, eroi
ºi civili, care au murit între anii 1914–18. Dintre cei 110 persoane 54 au
fost ortodocºi, dintre care 48 au fost înhumaþi de Biserica Ortodoxã din
Jula. Dintre aceºtia 40 cu siguranþã au fost români transilvãneni care au
luptat în armata austro-ungarã, dar au decedat în spitalul public din
Jula. Consiliul Local din Jula a decis la ºedinþa sa din 24 iunie 2010 sã nu
desfiinþeze cimitirul, ci sã realizeze aici un parc memorial, iniþiativã
care este susþinutã ºi de instituþiile româneºti din localitatea bichiºeanã.

Într-un loc neîngrijit, uitat de localnici, în zona dintre cartierele
Máriafalva ºi Szentpálfalva din Jula, la marginea strãzii Kosztolányi, munci-
torii publici de la Gospodãria Orãºeneascã au dat de un cimitir din secolul
trecut. Angajaþii publici curãþând locul de tufele de porumbar, dese ºi de
nepãtruns, au gãsit câteva morminte, unele întregi, alte rupte în douã.

Un cimitir al eroilor
din Primul Rãzboi Mondial

devine parc memorial, la Jula
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Dintre cele 53 de morminte cu pietre funerare identice, strâns aºezate
unul lângã altul, pe ele figurând nume care pot fi citite bine, altele însã
sunt indescifrabile, dar se gãseºte ºi „erou necunoscut”. Sub unele nume
poate fi cititã ºi data înmormântãrii, în majoritate fiind anul 1918. Intere-
sant este faptul cã mormintele nu au fost aºezate în ordine cronologicã.
Deºi decesele au fost între anii 1915–1918, la început nu se afla nici o
logicã dupã care au fost ridicate mormintele aranjate în trei rânduri. Pe
mormintele din primul rând dinspre calea feratã nu figureazã (sau nu mai
este descifrabil) un oarecare an al înmormântãrii, pe cele din al doilea rând
sunt înmormântãri din 1918, 1915 ºi 1917, iar pe cele sã zicem din ultimul
rând figureazã în majoritate anul 1918, dar sunt între aceste morminte
aºezate ºi altele din 1915. Aceste nume descifrabile, printre care se gãsesc ºi
româneºti, sunt: Mócz Todor …, Maris Filimon 1915, Dein Emanuel 1918,
Valkucki Nicolav 1918, Balogh István 1918, … Constantin …, Vigyikán
Flora 1918, Trefin Anyirova, Buleszar Togyer, Kerecsne Jakab.

La solicitarea Primãriei din Jula, specialiºtii Arhivei Judeþene Bichiº, în
frunte cu directorul dr. Erdész Ádám, au sãvârºit cercetãrile necesare, cer-
cetãri care au pornit în mai multe direcþii: arhiva oraºului, arhiva bisericii,
materialele administraþiei publice, arhiva armatei. Arhivista Darócziné
Leiszt Emma a rãsfoit toate documentele care pot fi luate în considerare,
s-a uitat la procesele verbale ale Consiliului Local, a trecut peste indicatoa-
rele actelor Consiliului, ale primarului oraºului Jula ºi vicecomiteului ju-
deþului Bichiº. Doamna Daróczi ne-a atras atenþia cã în arhive s-au gãsit
mai multe informaþii despre îngrijirea mormintelor eroilor de rãzboi, care
a fost preluatã de comandamentul militar al comitatului Bichiº. Pentru
înfiinþarea ºi îngrijirea cimitirelor militare, a mormintelor eroilor maghiari
sau ale celor strãini care au murit în Ungaria s-au dat instrucþiuni centrale,
printre care s-a prescris ca mormintele sã fie fãcute din ciment, din materi-
al ieftin, însã rezistent, aºa cum sunt cele gãsite acum.

Deoarece pe vremuri, rolul de administrare a cimitirelor l-au îndeplinit
bisericile ºi pentru cã multe din numele de pe morminte sunt româneºti,
a fost contactatã ºi Biserica Ortodoxã din Oraºul Mare Românesc din Jula.
Cercetãtoarele Emilia Martin ºi Elena Csobai au primit ºi ele lista cu nu-
mele descifrabile, dintre care atunci 9 au fost gãsite în protocoalele biseri-
ceºti ale rãposaþilor.

La câteva sãptãmâni dupã ce se pãrea cã nu se gãsesc dovezi concrete
despre originea cimitirului, în urma muncilor de cercetare intense ale
arhivistei Darócziné Leiszt Emma, aceasta a gãsit documentele care dove-
desc originea cimitirului descoperit, fiind vorba de un cimitir al eroilor
înmormântaþi în absenþa rudelor lor. Documentele cuprind prescrierile

vicecomiteului judeþului Bichiº pentru organizaþiile militare de tineret
(„levente”) în a se implica în îngrijirea mormintelor eroilor din cimitirul
public din Jula. În documentul din 20 martie 1929, vicecomiteul scrie pri-
marului oraºului Jula cã în cimitirul public sunt 110 morminte ale eroilor,
ale cãror rude nu sunt cunoscute, mormintele sunt împrãºtiate ºi îngriji-
rea lor asumã mari probleme, astfel ar trebui aºezate într-un alt cimitir, de
care sã aibã grijã apoi organizaþiile militare. „Numai problema îngrijirii
mormintelor eroilor din cimitirul public ar trebui rezolvatã. Eroii înmor-
mântaþi aici au fost de religie diferitã, aºadar îngrijirea acestui cimitir nu
poate fi realizatã de bisericã. Din acest motiv mã adresez domnului Primar
cu rugãmintea ca oraºul sã se angajeze la îngrijirea celor 110 morminte ale
eroilor din cimitirul public”.

Deºi documentele vicecomiteului scriu despre 110 eroi, dupã toate pro-
babilitãþile dintre aceºtia unii nu au fost soldaþi, ci persoane care au dece-
dat în spitalul public, însã pentru cã nu aveau în apropiere rude care sã-i
îngroape, au fost înmormântaþi în cimitirul public.

La 23 septembrie 1930, vicecomiteul a cerut o parcelã de la oraº pentru
unirea mormintelor împrãºtiate, iar la 21 martie 1931, primarul a dat o
hotãrâre finalã pentru a deschide mormintele celor 110 rãposaþi, sã se scoa-
tã rãmãºiþele lor ºi sã fie reînmormântate în noul loc stabilit.

Aceastã exhumare explicã faptul, de ce mormintele nu au fost aºezate în
ordine cronologicã.



Alãturi de aceste acte, specialista Arhivei din Jula a predat subsemnatei
ºi copiile listei cu cei 110 eroi exhumaþi ºi reînmormântaþi, dintre care
probabil doar 53 de rãposaþi au primit piatrã funerarã, ceilalþi au avut cruci
de lemn. Acest lucru se poate explica prin faptul cã pietrele funerare au fost
ridicate din donaþii, iar dupã ce nu s-au mai adunat fonduri, pentru restul
mormintelor au rãmas crucile din lemn care cu trecerea timpului au putre-
zit iar mormintele au rãmas nemarcate. Dar localnicii din vecinãtatea ci-
mitirului îºi amintesc ºi de unele cazuri când au fost furate din aceste pietre
funerare ºi au fost folosite în construirea de drumuri ºi garduri. Lista
reînmormântaþilor conþine numele eroilor, în unele cazuri vârsta, data
înmormântãrii, meseria sau în care regiment a fost soldat, locul în cimitir
ºi religia rãposatului. Conform raportului reprezentantului vicecomiteului
din 15 noiembrie 1930, „în afarã de aceste date nu s-au gãsit altele, pentru
cã însemnãrile de rãzboi nu mai existã, ºi aceste date au putut fi stabilite pe
baza însemnãrilor paznicului de cimitir. Certificate de naºtere nu pot fi
obþinute.”

Cimitirul eroilor a fost îngrijit de organizaþiile militare de tineret, însã
la arhivã nu s-au mai gãsit dovezi cã aceastã sarcinã ar fi fost împlinitã ºi
dupã 1945. Specialiºtii considerã cã motivul pentru care mai târziu nu s-a
mai þinut cont de acest cimitir ºi a fost uitat, a fost intervenirea celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, dupã care odatã cu desfiinþarea organizaþiilor mili-
tare de tineret nu s-a preluat sarcina îngrijirii acestui cimitir.

Toate cele 37 de nume descifrabile de pe pietrele funerare au fost gãsite
de cãtre subsemnata pe lista vicecomiteului. ªi probabil ºi celelalte s-ar gãsi
aici, dacã ar fi descifrabile. Cei care pe morminte sunt marcaþi ca „eroi
necunoscuþi”, pe listã figureazã cu monogramele lor. Dintre cei 110 rãpo-
saþi 48 de persoane au fost înmormântate de Biserica Ortodoxã, 6 persoane
au fost tot ortodoxe, dar nu au fost aflate numele lor în protocoalele rãpo-
saþilor ortodocºi, 40 de persoane au avut religie necunoscutã, 5 au fost ruºi
(fãrã sã se ºtie religia lor), 1 rãposat a fost rus fãrã sã se ºtie religia lui, 6
rãposaþi au fost reformaþi, 2 romano-catolici, 1 greco-catolic ºi 2 au fost de
religie evanghelicã.

Dintre cele 37 de morminte cu nume descifrabile ºi despre care existã
date concrete în protocoalele rãposaþilor, 19 de eroi au avut religie orto-
doxã, dintre care 14 au fost români, 2 din Jula, ºi câte unul din Apateu,
Bãtania ºi Cenadul Unguresc. Cãutând în protocoalele rãposaþilor Bisericii
Ortodoxe din Oraºul Mare Românesc din Jula, am aflat cã aceºti decedaþi
cu siguranþã au fost înmormântaþi de pãrinþii parohi ortodocºi Alexandru
Popovici ºi dr. ªtefan Muntean, cu toþii murind în spitalul public din Jula.

Dintre cei 57 de rãposaþi, care nu mai au pe morminte pietre funerare,
ºi din acest motiv nu se ºtie exact poziþia mormintelor lor în cimitir, 35 au

avut religie ortodoxã, 26 au fost români, dintre care câte unul din Apateu,
Bãtania, Micherechi, Tótkomlós ºi Dombegyháza. În aceste protocoale
am mai aflat cã eroii au fost soldaþi în regimentele de honvezi cu numerele
2, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 33, 37, 43, 85, 96, 101.

Ioan I. ªerban, istoric din Alba-Iulia scrie în lucrarea sa cu titlul „Româ-
nii în armata austro-ungarã în anii Primului Rãzboi Mondial” cã din iulie
1914 pânã în octombrie 1918 au fost încorporaþi în armata austro-ungarã
650.000 de soldaþi, subofiþeri ºi ofiþeri români transilvãneni. Militarii ro-
mâni din Imperiul austro-ungar au fost repartizaþi în regimente de linie ºi
regimente de honvezi care erau cuprinse în Corpul XII Armatã din Sibiu ºi
Corpul XII Armatã Timiºoara, pe teritoriul cãrora existau 7, respectiv 5
regimente, printre care au fost gãsite ºi regimentele mai sus amintite:
regimentul 2 infanterie Arad, regimentul 21 infanterie honvezi Cluj, regi-
mentul 22 infanterie honvezi Târgu Mureº, regimentul 24 infanterie hon-
vezi Braºov, regimentul 33 infanterie Arad, regimentul 37 infanterie Ora-
dea, regimentul 43 infanterie Caransebeº, regimentul de linie 85 Sighet ºi
regimentul 101 infanterie Bichiºciaba. Din lucrarea lui ªerban reiese cã în
cei patru ani de luptã, din rândul românilor s-au înregistrat 82.588 de morþi
ºi dispãruþi, printre care s-ar putea sã fie ºi cei care îºi dorm somnul de veci
la Jula. Drama teribilã a unui popor silit sã jertfeascã vieþile fiilor sãi pentru
un scop strãin pentru ei, drumul românilor transilvãneni spre front îl des-
crie Octavian Tãslãuanu în cartea sa „Trei luni pe câmpul de rãzboi”: „un
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convoi de morþi petrecut de lacrimile ºi bocetele celor rãmaºi acasã (…).
Nicãieri nici-o însufleþire ºi nici-o bucurie (…). Ca o ceatã de slugi, de robi
ai datoriei, mergeam la porunca stãpânului (…). Sã murim”.

Problema cimitirelor comunitãþilor de naþionalitate a fost analizatã ºi
de ombudsmanul drepturilor minoritãþilor naþionale ºi etnice din Ungaria
care a cercetat recent situaþia implementãrii drepturilor culturale ale naþi-
onalitãþilor ºi spune cã cimitirele sunt considerate parte constitutivã a
civilizaþiei, a culturii unei comunitãþi. Legile în vigoare prescriu cã pe baza
unor demersuri iniþiate de consiliile locale, anumite cimitire sau pãrþi de
cimitir pot primi statutul de monument istoric, loc ocrotit în mod
instituþionalizat, ca acesta sã nu fie desfiinþat pe motivul cã nu mai sunt
urmaºi care le-ar asigura îngrijirea. Ombudsmanul subliniazã cã este res-
ponsabilitatea reprezentanþelor, instituþiilor comunitãþii minoritare sã-ºi
gãseascã locul ºi rolul în acest proces.

Gãsind dovezile originii cimitirului vechi ºi ale numãrului mare de rã-
posaþi români, iniþiativa Consiuliului Local din Jula de a realiza acolo un
parc memorial a stârnit interesul instituþiilor româneºti de aici, reprezen-
tanþii unora chiar dându-ºi cu pãrerea. Odatã cu realizarea parcului memo-
rial, în care vor fi cinstite ºi mormintele românilor, întreaga comunitate a
românilor din Ungaria va trebui sã fie conºtientã de obligaþiile ei.

Biserica Ortodoxã Românã din Ungaria susþine iniþiativa parcului me-
morial, exprimându-ºi aceastã poziþie printr-o scrisoare adresatã consilieri-
lor julani. Cu acest punct de vedere este de acord ºi dr. Maria Berényi,
directoarea Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria: „Susþinem
ideea comemorãrii acestor români, ortodocºi ale cãror morminte au fost
descoperite între cartierele Máriafalva ºi Szentpálfalva din Jula. Ideea de a
realiza din acest cimitir un parc memorial o susþinem ºi suntem gata sã
oferim sprijinul nostru de specialitate.”

Vicepreºedintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria considerã
cã: „Acest cimitir este o mãrturie a sorþii tragice a poporului român. Oa-
menii care îºi dorm aici somnul de veci, au murit departe de casele lor, de
cei dragi ai lor, rãniþi fatal de un glonþ sau în cazul zilerilor, biruiþi de o
boalã cruntã, în timp ce, cu gândul la familiile lor, îºi câºtigau pâinea cea de
toate zilele. Aºa cã noi avem obligaþia moralã sã susþinem oraºul în inten-
þia sa de a pãstra aceste morminte”, spune Tiberiu Boca. El susþine cã cei
aproape 40 de români – care au luptat în armata Imperiului Austro-Ungar,
iar dupã intrarea României în rãzboi în 1916, probabil au trebuit sã lupte ºi
contra românilor – au fost victime: „Cu mintea noastrã de astãzi este greu
sã judecãm cu luciditate situaþia românilor din Transilvania ºi Ungaria de
atunci. Dar un lucru este sigur: ei nu au avut de ales. Nimeni nu i-a între-
bat dacã vor sã ia armã în mânã, ºi de partea cui vor sã lupte. Au fost obligaþi

sã îndeplineascã porunca »stãpânu-
lui«, chiar ºi cu preþul de a lupta con-
tra confraþilor români. Aceasta a fost
o tragedie aparte a lor, impusã de
crâncena istorie. În final, cred cã nu
avem dreptul moral sã-i judecãm
pentru atitudinea lor, deoarece au
acþionat nu de bunã voie, ci la co-
manda puterilor de atunci.”

Aceastã tragedie o simþeau pe
propria lor piele multe ºi dintre fa-
miliile românilor din Ungaria.
ªtefan Frãtean, originar din Chitig-
haz, îºi aminteºte încã din copilãrie
cum vorbeau acasã despre cei dragi
plecaþi pe front. „Strãbunicul dupã
mama ºi bunicul dupã tata au fost
înrolaþi în Armata K. u. K. a Imperi-
ului Austro-Ungar. Strãbunicul nu
s-a mai reîntors de pe câmpul de lup-
tã, bunica având doar 5 ani când a rãmas orfanã. Bunicul dupã tata avea abia
16 ani când a fost trimis pe front. El a ajuns acasã fizic teafãr în 1918, mulþu-
mit ºi iscusinþei fratelui sãu mai mare cu doi ani. Printre motivele scãpãrii
lor din urgia acelor ani des pomeneau ºi faptul cã au vorbit româneºte. Nu-
mi amintesc însã cã în familie am fi discutat despre problema cine, contra
cui a trebuit sã lupte pe moarte ºi pe viaþã. Adevãrul este cã nici mie nu mi-
a trecut prin minte sã-l întreb pe bunicul despre acest aspect. Pur ºi simplu
m-a îngrozit faptul cã erau siliþi sã ridice arma asupra unor bieþi oameni
cum erau la rândul lor ºi ei. Sunt însã convins cã pentru mulþi români din
Chitighaz constituia o problemã de conºtiinþã gravã ceea ce eu auzisem la
ºcoalã, mai târziu, atunci când am învãþat despre opera lui Liviu Rebrea-
nu.”

Se pune acum întrebarea: oare ar trebui sã se angajeze comunitatea
românilor din Ungaria la comemorarea acestor eroi ºi civili, ºi la îngrijirea
mormintelor lor? Realizatorul Tv Tiberiu Boca susþine: „Nu ar fi etic, dacã
noi, urmaºii, am rãmâne indiferenþi faþã de soarta lor tragicã. Acest cimitir
este o parte dureroasã a istoriei românilor din Ungaria. O bunã parte a
victimelor care se odihnesc aici, sunt români ortodocºi, unii dintre ei s-au
nãscut pe meleagurile românilor din Ungaria de astãzi. Este de datoria
noastrã ca la o datã oarecare sã aºezãm o floare la crucea lor. Cred cã meritã
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toatã recunoºtinþa noastrã ºi cei doi preoþi ortodocºi români ai Oraºului
Mare Românesc din Jula, care, în lipsa apropiaþilor celor decedaþi, au avut
grijã ca aceºti oameni sã fie îngropaþi creºtineºte.”

ªtefan Frãtean este de pãrerea cã cinstirea memoriei românilor de odi-
nioarã este datoria primordialã a noastrã, a celor de azi: „Prin hotãrârea
Consiliului Local din Jula am primit rãgaz sã putem decide fiecare dintre
noi, dar mai ales instituþiile noastre, biserica, reprezentanþa civilã, ce-i de
fãcut mai departe. Sunt convins cã reprezentanþa româneascã din Jula, fi-
ind implicatã ca locaþie, va rãspunde pozitiv la chemarea Consiliului julan,
ºi va reuºi sã mobilizeze persoane ºi instituþii gata pentru contribuþie în
mod direct. Asta nu numai pentru cinstea românilor de odinioarã, ci ºi
pentru onoarea întregii comunitãþi a românilor de astãzi.”

Sentimentele de dor ale unui ostaº din Primul Rãzboi Mondial putem sã
le cunoaºtem în mod autentic. Vãsãlica Santãu, soldat K.u.K., a scris o
carte poºtalã în anul 1916 cãtre soþia ºi fiica lui din Chitighaz, trimisã din
Spitalul militar din Bichiºciaba. Pentru cã scrierea este greu de descifratã,
redãm aici cuvintele în limba românã:

„Am scris în anul 1916 I. luna 1. în Békés Csaba… De la al vost iubit,
iubita me soþie ºi iubita me fetiþã, al tãu iubit tatã ºi al tãu dulce soþ. Eu vin
a vã face de cunoscut cãci io mis în putere ºi sãnãtos. Lãudat fie Bunul ºi
înduratul Dz. pãntru toate a lui bine faceri care are iel faþã de minye. Darã
io ºi asta doresc din inimã sã vã facã ºi vouã. Multã (alduire) ºi bine cuvânta-
re de la Bunul Dumnezeu vã poftesc. Darã io dulcile mele ºi asta doresc sã
vã fac de cunoscut cãci io iarã mis în Ciaba (Cãi beteag...) Apu unui dus pã
sãbãceag. Numa nu fiþ supãrate. Cã io dacã o-i putye oi mere pã crãciun
acasa (….)”

Iatã speranþele unui român din Chitighaz, care niciodatã nu ºi-a mai
vãzut familia, nu s-a mai întors acasã de pe front. Oare rãposaþii din cimiti-
rul vechi din Jula au avut ºansa de a-ºi înºtiinþa iubiþii lor, sau au murit fãrã
nici o veste. Probabil n-o sã mai aflãm. Rãmâne însã de vãzut dacã românii
din Ungaria se angajeazã sã aibã grijã în viitor de mormintele acestor victi-
me ale unor vremuri vitrege.

j j j

În continuare, redãm lista înmormântaþilor în cimitirul public din Jula,
datatã din 15 noiembrie 1930. Aici figureazã numele, rangul, regimentul,
domiciliul rãposatului, data, localitatea înmormântãrii, locul în cimitir, ºi
religia rãposatului, pe baza documentelor vremii. În cazul celor înmor-
mântaþi de Biserica Ortodoxã din Oraºul Mare Românesc, am trecut ºi
datele gãsite în protocoalele rãposaþilor.                                                     Rita Pãtcaº

Cimitirul public al oraºului
Jula, 15 noiembrie 1930

1. Prentel János – înmormântat la 20. X. 1914; în rândul nr. XIII, în
mormântul nr. 9, religie necunoscutã

2. Skultéti Pál – înmormântat la 3. XI. 1914; în rândul nr. XIII, în mor-
mântul nr. 19, religie necusnocutã

3. Flotsó György – George  Flocea – rãposat la 16. XI. 1914, econom,
honved în Regimentul nr. 22, 26 de ani, Bucovina, înmormântat la 27. XI.
1914; în rândul nr. XIII, în mormântul 26, religie ortodoxã

4. P. Gy. – înmormântat la datã necunoscutã; în rândul nr. XIII, în mor-
mântul nr. 29, religie necunoscutã

5. Bosó István – înmormântat la datã necunoscutã; în rândul nr. XIII, în
mormântul nr. 30, religie necunoscutã

6. Kormóczi Ferenc – înmormântat la 27. X. 1914; în rândul nr. XIII, în
mormântul nr.10, religie necunoscutã

7. N. N. – înmormântat la 28. X. 1914; în rândul nr. XIII, în mormântul
nr. 12, religie necunoscutã

8. Bugyán Gligor – Grigoriu Budean – rãposat la 5. XI. 1914, honved în
Regimentul nr. 2, 37 de ani, Tótkomlós, înmormântat la 18. XI. 1914; în
rândul nr. XIII, în mormântul nr. 24, religie ortodoxã

9. Erdõs Sándor – honved în Regimentul nr. 2, 21 ani, Doboz, înmor-
mântat la 18. XI. 1914; în rândul nr. I, în mormântul nr. 31, religie reforma-
tã

10. Borgán Konstantin – înmormântat la 18. XI. 1914; în rândul nr. I, în
mormântul nr. 32, religie necunoscutã

11. Répás Lajos – honved în Regimentul nr. 101, 31 ani, Orosháza, în-
mormântat la 15. XII. 1914; în rândul nr. I, în mormântul nr. 34, religie
romano-catolicã

12. Kõszegi István – înmormântat la 15. XII. 1914; în rândul nr. I, în
mormântul nr. 33, religie romano-catolicã

13. Csudán János – Ioan Ciudan – cojocar, 34 de ani, Lipova, rãposat la 3.
XII. 1914, înmormântat la 16. XII. 1914, în rândul nr. I, în mormântul nr.
38, religie ortodoxã

14. Váradi Ferenc – Regimentul nr. 69, 27 de ani, înmormântat la 10.
XII. 1914; în rândul nr. I, în mormântul nr. 39, religie romano-catolicã

15. Novakovics János – Ioan Novacovici – honved în Regimentul nr. 96,
22 de ani, Voinic, înmormântat la 16. XII. 1914; în rândul nr. I, în mormân-
tul nr. 40, religie ortodoxã
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16. Bályos János – Ioan Bãieº – ostaº în Regimentul nr. 43, 31 de ani,
Sasca Montanã, judeþul Caraº-Severin, rãposat la 21. XII. 1914, înmormân-
tat la XII.1914; în rândul nr. I, în mormântul nr. 53, religie ortodoxã

17. Polyár János – Ioan Poiar – ostaº în Regimentul nr. 43, 32 de ani,
Coºava, judeþul Timiº, rãposat la 05. I. 1915, înmormântat la XII. 1914; în
rândul nr. I, în mormântul nr. 58, religie ortodoxã

18. Baracsi István – Regimentul nr. 37, 32 de ani, Salonta, înmormântat
la 3. II. 1915, în rândul nr. II, în mormântul nr. 37, religie reformatã

19. Bartók Lajos – honved în Regimentul nr. 2, 26 de ani, Doboz, în-
mormântat la 7. III. 1915, în rândul nr. II, în mormântul nr. 48, religie
reformatã

20. Szöllõsi István – honved în Regimentul nr. 2, 29 de ani, înmormân-
tat la 18. III. 1915, în rândul nr. II, în mormântul nr. 54, religie reformatã

21. Marczis Filimon – Filimon Martiº – econom, ostaº, Tãlaj, judeþul
Arad, 32 de ani, înmormântat la 20. III. 1915, în rândul nr. II, în mormântul
nr. 56, religie ortodoxã

22. Álda Mihály – Mihail Alda – honved în Regimentul nr. 2, 32 de ani,
Aldeºti, judeþul Arad, rãposat la 5. III. 1915, înmormântat la 18. III. 1915, în
rândul nr. II, în mormântul nr. 57, religie ortodoxã

23. Nogan György – 43 ani, înmormântat la 10. IV. 1915, în rândul nr.
III, în mormântul nr. 48, religie ev. ag.

24. Olecska N. – înmormântat la V. 1915, în rândul nr. IV, în mormân-
tul nr. 41, religie necunoscutã

25. Balogh István – înmormântat la V. 1915, în rândul nr. IV, în mor-
mântul nr. 43, religie necunoscutã

26. A. M. – înmormântat în rândul nr. IV, în mormântul 45, religie
necunoscutã

27. Zubics Illés – Regimentul nr. 5, 28 de ani, înmormântat la 23. VI.
1915, în rândul nr. IV, în mormântul nr. 47, religie greco-catolicã

28. F. E. – înmormântat în rândul nr. IV, în mormântul nr. 49, religie
necunoscutã

29. Malutina Pertran – Perstrem Malutina – Arlowska, Rusia, 34 de ani,
înmormântat la 16. VII. 1915, în rândul nr. IV, în rândul nr. 50, religie
ortodoxã

30. Szabó András – înmormântat la 24. VII. 1915, în rândul nr. IV, în
mormântul nr. 57, religie reformatã

31. Nagy Gábor – Regimentul nr. 16, 22 de ani, Hajduhadház, înmor-
mântat la 26. VII. 1915, în rândul nr. IV, în rândul nr. 52, religie reformatã

32. Fedoreszku Iván – Ioan Fedorenko – prizonier, Izmail, Rusia, 25 de
ani, înmormântat la 12. XII. 1915, în rândul nr. VI, în mormântul nr. 47,
religie ortodoxã

33. Avanoski Doncsev – Rusia, înmormântat în rândul nr. VI, în mor-
mântul nr. 51, rus

34. Toma Vazul – Vasilie Toma – Regimentul nr. 101, 43 de ani, ªepreuº,
judeþul Arad, rãposat la 6. II. 1916, înmormântat la 11. II. 1916, în rândul
nr. VII, în mormântul nr. 47, religie ortodoxã

35. Van Stéva – ªtefan Vanu – Regimentul nr. 85., 37 de ani, Cenadul
Unguresc, rãposat la 19. III. 1916, înmormântat la 3. III. 1916, în rândul nr.
VIII, în mormântul nr. 33, religie ortodoxã

36. N. G. – înmormântat în rândul nr. VIII, în mormântul nr. 40, religie
necunoscutã

37. Sz. H – înmormântat în rândul nr. VIII, în mormântul nr. 46, religie
necunoscutã

38. D. I. – Ioan Tãtar – Regimentul nr. 43, 50 de ani, Giurgiova, judeþul
Caraº-Severin, înmormântat la 20. III. 1916, în rândul nr. VIII, în mormân-
tul nr. 50, religie ortodoxã

39. Martincsák János – înmormântat în rândul nr. VIII, în mormântul
nr. 57, religie necunoscutã

40. K. I. – înmormântat în rândul nr. IX, în mormântul nr. 34, religie
necunoscutã

41. Dragose Vazul – Vasilie Draguºa – apãrãtor de patrie, 39 de ani,
Copãcel, judeþul Bihor, înmormântat la 21. V. 1916, în rândul nr. IX, în
mormântul nr. 40, religie ortodoxã
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42. Sz. Gy. – înmormântat în rândul nr. IX, în mormântul nr. 50, religie
necunoscutã

43. M. D. – înmormântat în rândul nr. IX, în mormântul nr. 53, religie
necunoscutã

44. Mustafadori Mustafa – Bosnia, înmormântat în rândul nr. IX, în
mormântul nr. 57, sârb

45. Klinkov Toma – econom, infanterist, Regimentul nr. 2, 38 de ani,
Pavics, înmormântat la 24. VI. 1916, în rândul nr. IX, în mormântul nr. 58,
religie necunoscutã

46. P. T. – înmormântat în rândul nr. X, în mormântul nr. 40, religie
necunoscutã

47. Pingye Péter – Petru Penghie – mãiestru croitor, ostaº în Regimen-
tul 2, 23 de ani, Sebiº, judeþul Arad, înmormântat la 24. VII. 1916, în rândul
nr. X, în mormântul nr. 48, religie ortodoxã

48. Csok Milesni – Milutin Cioc – ostaº în Regimentul nr. 43, 50 de ani,
Cladova, judeþul Caraº-Severin, înmormântat la 16. IX. 1916, în rândul nr.
X, în mormântul nr. 50, religie ortodoxã

49. Varguczic Velko – Velco Vergucin – vânzãtor de zaharicale, 57 de
ani, Bãtania, înmormântat la 8. IX. 1916, în rândul nr. X, în mormântul nr.
59, religie ortodoxã

50. Necsover Vazul – Rusia, înmormântat în rândul nr. XI, în mormân-
tul nr. 32, religie ortodoxã

51. Marku Vazul – Vasilie Marcu – Regimentul nr. 43, 48 ani, Jula, în-
mormântat la 28. IX. 1916, în rândul nr. XI, în mormântul nr. 39, religie
ortodoxã

52. Milanovics Milan – Milan Milaºinovici – econom, ostaº în Regimen-
tul nr. 19, 36 de ani, înmormântat la 16. IX. 1916, în rândul nr. XI, în
mormântul nr. 40, religie ortodoxã

53. Frisár Konstantin – înmormântat în rândul nr. X, în mormântul nr.
44, religie necunoscutã

54. Tomucza Elek – Alexã Tomuþa – econom, 55 de ani, Dud, judeþul
Arad, rãposat la 22. X. 1916, înmormântat în rândul nr. X, în mormântul
nr. 46, religie ortodoxã

55. Vlasann Szlovic – înmormântat în rândul nr. XI, în mormântul nr.
47, religie necunoscutã

56. Nikolaj György – George Niculae – ostaº prisonier, 26 de ani, Cãldã-
rar, rãposat la 15. X. 1916, înmormântat în rândul nr. XI, în mormântul nr.
9, religie ortodoxã

57. Forrás István – înmormântat în rândul nr. XI, în mormântul nr. 50,
religie necunoscutã

58. Trippa János – Ioan Tripa –
ostaº în Regimentul 2, 39 de ani,
Apateu, rãposat la 16. X. 1916, în-
mormântat în rândul nr. XI, în mor-
mântul nr. 51, religie ortodoxã

59. Jekkel Mihály – înmormântat
în rândul nr. XI, în mormântul nr.
52, religie necunoscutã

60. Avrás Iosiv – Iosiv Ovuici –
ostaº prisonier, 37 de ani, Frunces,
rãposat la 21. X. 1916, înmormântat
în rândul nr. XI, în mormântul nr.
54, religie ortodoxã

61. Ropu Toncsef – înmormân-
tat la X. 1917, în rândul nr. XI, în
mormântul nr. 55, religie necunos-
cutã

62. Kasoven Flóra – Flore
Coºovean – ostaº prisonier, 26 de
ani, Bogdan, rãposat la 24. X. 1916,
înmormântat în rândul nr. XI, în
mormântul nr. 56, religie ortodoxã

63. Szlodes Flórián – înmormân-
tat la I. 1917, în rândul nr. XII, în
mormântul nr. 33, religie necunos-
cutã

64. Mormusán Ernesi – Rusia,
înmormântat la I. 1917, în rândul nr.
XII, în mormântul nr. 34, rus

65. Gyuris András – înmormân-
tat la 21. X. 1917, în rândul nr. XII,
în mormântul nr. 35, religie necu-
noscutã

66. Mocz Tódor – Teodor Moþ –
ziuaº, Jula, înmormântat la 21. X.
1917, în rândul nr. XII, în mormân-
tul nr. 40, religie ortodoxã

67. Kerecsne Jakab – Rusia, în-
mormântat la 21. X. 1917, în rândul
nr. XII, în mormântul nr. 44, rus

68. Marián Vazul – Vasilie Mari-
an – slugã în magazin, 26 de ani,
Berechiu, judeþul Arad, înmormân-
tat în 1918, în rândul nr. XII, în mor-
mântul nr. 47, religie ortodoxã

69. Krisán György – Gheorghe
Criºan – ostaº în Regimentul nr. 21,
37 de ani, Bãtania, rãposat la 21. XII.
1917, înmormântat la 4. II. 1918, în
rândul nr. XII, în mormântul nr. 48,
religie ortodoxã

70. Beleszár Tógyer – înmormân-
tat la 4. II. 1918, în rândul nr. XII, în
mormântul nr. 60, religie necunos-
cutã

71. Jákoly Antal – Antoniu Zacoi
– econom, ostaº la Regimentul nr.
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2 de honvezi, 29 de ani, Boroºineu, rãposat la 13. II. 1917, înmormântat la
II. 1917, în rândul nr. XIII, în mormântul nr. 31, religie ortodoxã

72. Lung György – Gheorghe Lung – econom, ostaº în Regimentul nr.
101, 25 de ani, Nãdlac, rãposat la 19. VII. 1917, în rândul nr. XIII, în mor-
mântul nr. 32, religie ortodoxã

73. Trefin Anyikova – Rusia, înmormântat la 4. II. 1917, în rândul nr.
XIII, în mormântul nr. 46, religie greco-catolicã rusã adicã ortodoxã

74. Openyeczki Miklós – înmormântat la IX. 1917, în rândul nr. III, în
mormântul nr. 63, religie necunoscutã

75. Dum Ioan – Ioan Dinu – econom, prinsonier, 36 de ani, Craiova,
rãposat la 31. VII. 1917, înmormântat la IX. 1917, în rândul nr. III, în mor-
mântul nr. 74, religie ortodoxã

76. Flaveszku Prokop – Procopiu Florescu – ostaº în Regimentul nr. 24,
24 de ani, Oberstãneºti, Bucovina, rãposat la 17. IX. 1917, înmormântat la
X. 1917, în rândul nr. IV, în mormântul nr. 65, religie ortodoxã

77. Berár János – Ioan Berar – ziuaº, 21 de ani, ªimandu de Sus, judeþul
Arad, rãposat la 30. VIII. 1917, înmormântat la X. 1917, în rândul nr. IV, în
mormântul nr. 67, religie ortodoxã

78. Jacuk József – înmormântat la X. 1917, în rândul nr. IV, în mormân-
tul nr. 71, religie necunoscutã

79. Verseigán Karcsán – Crãciun Versigan – ziuaº, 47 de ani, Aldeºti,
judeþul Vâlcea, rãposat la 25. IX. 1917, înmormântat la X. 1917, în rândul
nr. IV, în mormântul nr. 74, religie ortodoxã

80. Czedulof Pál – înmormântat la X. 1917, în rândul nr. IV, în mormân-
tul nr. 75, religie necunoscutã

81. Sziváczki András – Regimentul nr. 4, 34 de ani, Mezõberény, înmor-
mântat la 23. XI. 1917, în rândul nr. V, în mormântul nr. 62, religie ev. ag.

82. Vigyikán Flóra – Floarea Vidican – ziuaº, 67 de ani, Miºca, judeþul
Arad, religie ortodoxã, rãposat la 23. XI. 1917, înmormântat la 23. XI. 1917,
în rândul nr. V, în mormântul nr. 64, religie ortodoxã

83. Papp Tivadar – Teodor Papp – colonel general în Regimentul nr. 37,
29 de ani, Micherechi, înmormântat la 31. X. 1917, în rândul V, în mor-
mântul 73, religie ortodoxã

84. Fiszel Feruman – Rusia, înmormântat la 31. X. 1917, în rândul V, în
mormântul 74, rus

85. Farfuczi Ioan – înmormântat la 31. X. 1917, în rândul nr. V, în mor-
mântul nr. 78, religie necunoscutã

86. Tornyek János – înmormântat la I. 1919, în rândul nr. VI, în mor-
mântul nr. 61, religie necunoscutã

87. Ilicsik Demeter – Dimitrie Ilisie – ostaº în Regimentul nr. 2, 20 de

ani, Pâncota, rãposat la 13. I. 1918, înmormântat la 4. II. 1918, în rândul nr.
VII, în mormântul nr. 61, religie ortodoxã

88. Bacsin Tódor – Regimentul nr. 31, 22 de ani, înmormântat la 4. II.
1918, în rândul nr. VII, în mormântul nr. 72, religie ortodoxã

89. Asztravin Tódor – Rusia, înmormântat la 23. II. 1918, în rândul nr.
VIII, în mormântul nr. 61, religie ortodoxã

90. Iszmagiln Kazihov – Rusia, înmormântat la 28. II. 1918, în rândul nr.
VIII, în mormântul nr. 62, religie ortodoxã

91. Gáspár János – Ioan Gaºpar – econom, honved în Regimentul nr. 31,
31 de ani, Petiº, judeþul Sibiu, rãposat la 11. III. 1918, înmormântat la III.
1918, în rândul nr. VIII, în mormântul nr. 69, religie ortodoxã

92. Muresán György – George Mureºan – ostaº în Regimentul nr. 4, 20
de ani, înmormântat la 5. III. 1918, în rândul nr. VIII, în mormântul nr. 84,
religie ortodoxã

93. Gyáv József – înmormântat la V. 1918, în rândul nr. IX, în mormân-
tul nr. 65, religie necunoscutã

94. Leicik Ureu – înmormântat la VII. 1918, în rândul nr. X, în mormân-
tul nr. 78, religie necunoscutã

95. Necunoscut – înmormântat la VII. 1918, în rândul nr. X, în mor-
mântul nr. 83, religie necunoscutã

96. Klop Isvtán – ªtefan Clop – pedestinaº în Regimentul nr. 101, 18 de
ani, Dombegyháza, rãposat la 8. VII. 1918, înmormântat la VII. 1918, în
rândul nr. X, în mormântul nr. 84, religie ortodoxã

97. Beszler János – Ioan Rezler – honved în Regimentul nr 20, 46 de ani,
Sãrmaº, judeþul Harghita, înmormântat la 30. VII. 1918, în rândul nr. XI, în
mormântul nr. 62, religie ortodoxã

98. Dein Emánuel – Emanuil Dan – cãprar la Regimentul nr. 33, lucrã-
tor cu fer, 23 de ani, ªega, Arad, înmormântat la 30. VII. 1918, în rândul nr.
XI, în mormântul nr. 78, religie ortodoxã

99. Valuczki Nikolav – Nicolai Valguczki – prisonier rus, 25 de ani,
Grodnyiszka, Polonia, rãposat la 11. IX. 1918, înmormântat la IX. 1918, în
rândul nr. XI, în mormântul nr. 81, religie ortodoxã

100. Kovács János – înmormântat la IX. 1918, în rândul nr. XI, în mor-
mântul nr. 87, religie necunoscutã

101. Leza László –Ladislau Lezõ – ostaº invalid din Regimentul nr. 37,
32 de ani, Socodor,înmormântat în data de 09. 1918, în rândul XII, mor-
mântul nr. 70, religie ortodoxã

102. Bafán Szilveszter – Silvestru Bãlan – econom, ostaº în Regimentul
23, 45 de ani, Reºiþa, judeþul Caraº Severin, a rãposat la 29. IX. 1918, înmor-
mântat la X. 1918, în rândul nr. XII, în mormântul nr. 78, religie ortodoxã
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103. Radaovics Rucsa – Vuica Radovici – prisonier sârb, 27 de ani, Pareci,
Serbia, înmormântat la 22. X. 1918, în rândul nr. XII, în mormântul nr. 80,
religie ortodoxã

104. Tirnanics Gabriva – Dobrivoi Tirnacic – internat sârb, Krnyevo,
Serbia, înmormântat la 13. X. 1918, în rândul nr. XII, mormântul nr. 87,
religie ortodoxã

105. Dandi Lingi – Naum Rivni – prisonier rus, 26 de ani, Tomszki,
Rusia, rãposat la 9. XI. 1918, înmormântat la XI. 1918, în rândul nr. XIII, în
mormântul nr. 71, religie ortodoxã

106. Milanovics Dete – Svetozar Milanovici – prisonier sârb, 55 de ani,
Lepaia, Serbia, rãposat la 3. XI. 1918, înmormântat la XI. 1918, în rândul nr.
XIII, în mormântul nr. 73, religie ortodoxã

107. Kosut Kasutca – înmormântat la 13. XI. 1918, în rândul nr. XIII, în
mormântul nr. 76, religie necunoscutã

108. Valtuz Vazul – Vasilie Valtus – ziuaº, 50 de ani, Suplacu de Tinca,
judeþul Bihor, rãposat la 24. XII. 1918, înmormântat la I. 1919, în rândul nr.
II, în mormântul nr. 93, religie ortodoxã

109. Szeizinger Iván – Rusia, înmormântat la I. 1919, în rândul nr. II, în
mormântul nr. 95, rus

110. Szilágyi Ferenc – ºef de pluton, înmormântat la VIII. 1919, în rân-
dul nr. VI, în mormântul nr. 113, religie necunoscutã

Rãposaþii ortodocºi cu pietre funerare: Dobrivoi Tirnacic, Ladislau Lezõ,
Emanuil Dan, Nicolai Valguczki, Iszmagiln Kazilav, Asztravin Tódor, Mihail
Alda, Floarea Vidican, Filimon Martiº, Velco Vargucin, Ioan Tripa, Flore
Coºovean, Vasilie Marian, Trefin Anyikova, Teodor Moþ, Vasilie Marcu,
George Flocea, ªtefan Vanu, Antoniu Zacoi.

Rãposaþii ortodocºi care nu mai au pietre funerare: Grigoriu Budean, Ioan
Ciudan, Ioan Novacovici, Ioan Bãieº, Ioan Poiar, Perstrem Malutina, Ioan
Fedorenko, Vasilie Toma, Ioan Tãtar, Vasilie Draguºa, Klinkov Toma,
Petru Penghie, Milutin Cioc, Milan Milaºinovici, Alexã Tomuþa, George
Niculae, Iosiv Ovuici, Gheorghe Criºan, Gheorghe Lung, Ioan Dinu, Ioan
Berar, Procopiu Florescu, Crãciun Versigan, Teodor Papp, Dimitrie Ilisie,
Ioan Gaºpar, George Mureºan, ªtefan Clop, Ioan Rezler, Silvestru Bãlan,
Vuica Radovici, Svetozar Milanovici, Naum Rivni, Vasilie Valtus.

Formaþia Locatarii, un supergrup format din muzicieni „grei” din Ro-
mânia ºi formaþia chitighãzeanã The Batteries au susþinut în seara zilei de
11 martie un concert la Centrul Cultural Românesc din Jula. Tinerii de la
liceu ºi publicul julan au avut parte de o searã specialã. Uniunea Culturalã
a Românilor din Ungaria ºi sãptãmânalul „Foaia româneascã” a invitat, în
special pentru ei, aceste douã formaþii rock: prima – The Batteries din
Chitighaz – aflatã la început de drum, compusã din tineri foarte talentaþi,
care meritã atenþie ºi care meritã promovaþi. Dupã aceºtia au urmat muzi-
cieni de o înaltã clasã: trupa timiºoreanã Locatarii.

O searã specialã de rock
pentru liceenii români din Jula

O searã specialã de rock
pentru liceenii români din Jula
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Trupa „Prezent” i-a cucerit
pe ºcolarii din Jula

Pe 31 mai, sala festivã a Centrului Cultural Românesc din Jula a gãzduit
concertul Trupei de Percuþioniºti „Prezent” de la Liceul de Artã „Sabin
Drãgoi” din Arad. Trupa „Prezent” a concertat tinerilor de la ºcoala gene-
ralã ºi liceul „Nicolae Bãlcescu” din Jula cu sprijinul Direcþiei pentru Cul-
turã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional Arad, a Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria ºi a Autoguvernãrii Româneºti din Bichiº, cu oca-
zia „Sãptãmânii elevilor”, care s-a desfãºurat în instituþia româneascã ºi,
totodatã, a fost ºi un cadou de Ziua Copilului.

A fost un concert care a reuºit sã ridice în picioare sala plinã de elevi ºi
profesori. Profesorul de percuþie al Liceului „Sabin Dragoi” din Arad, Mario
Florescu, a venit la Jula cu trupa „Prezent” în care cântã alãturi de soþia sa
Lucia ºi fiul sãu, Alex, precum ºi Cristian Petica, Radu Rotaru, Admin Boc-
ºa ºi Bogdan Nica.                                                                                                                A.B.

Pentru un meloman român, con-
ceptul de muzicã folk are o semnifi-
caþie care, de-acum, poate fi consi-
deratã istoricã. Muzica folk nu în-
seamnã, în limba românã, muzicã
popularã sau muzicã tradiþionalã, aºa
cum te-ar îndemna sã crezi traduce-
rea termenului englez folk. Sensul
de „popular”, „folcloric” – cum este
acceptat în general în Ungaria ter-
menul folk, în România desemnea-
zã un gen muzical special, constitu-
it din acele melodii ºi texte care,
încã din deceniul al ºaptelea al seco-
lului trecut, au creat în spaþiul mu-
zical românesc o ºcoalã cu reprezen-
tanþi ºi tabãrã de fani bine definite.

Cum spunea Raul Crâstea: „folkul e
o stare de spirit”.

Genul muzical folk a fost impus
de cântãreþii protestatari din Ame-
rica, în vremea Marii Crize din anii
1930. În acest context, muzica folk
e definitã nu ca muzicã popularã, ci
ca muzica oamenilor de rând, a ce-
lor mulþi, care gândesc la fel. Aceas-
tã muzicã era numitã folk pentru cã,
deºi avea autori, pânã la inventarea
tehnicilor de înregistrare audio, se
transmitea prin memorare sau repe-
tare, ºi nu prin scriere. Iniþial, genul
cuprindea balade despre oamenii
obiºnuiþi, despre problemele dure-
roase ale existenþei lor într-o socie-

„Muzica folk
e o stare de spirit”
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tate imperfectã. Versurile cântece-
lor folk sunt directe ºi abordeazã
problemele vieþii cotidiene, prezen-
tând individul în relaþia sa cu isto-
ria, cu societatea, ºi au adesea un
scop protestatar.

În România, folkul ajunge spre
sfârºitul anilor ’60, sub influenþa în-
registrãrilor cu interpreþi americani
precum Bob Dylan, Joan Baez, Janis
Joplin. Cum era ºi normal, mediul
studenþesc a preluat imediat acest
gen muzical, chiar dacã latura pro-
testatarã a trebuit disimulatã în sim-
boluri ascunse cu grijã. Poate chiar
acesta ar fi caracterul particular al
muzicii folk româneºti. Doru
Stãnculescu, Marcela Saftiuc,
Mircea Florian, Mircea Vintilã,
Valeriu Sterian, Dan Andrei Aldea,
Nicu Alifantis – sunt printre primii
folkiºti români. În anii 80, în Bucu-
reºti ºi în întreaga þarã existau mai
multe cluburi în care se cânta muzi-
cã folk. La radio sau la televiziune,
însã, numai rareori se auzeau acele
melodii, care erau, de altfel, pe bu-
zele tuturor tinerilor. Mircea
Vintilã, Adrian Ivaniþchi, Zoia
Alecu, Mircea Bodolan, apoi
Socaciu, ªeicaru, Tatiana Stepa ºi
alþii erau numele la auzul cãrora ºi
azi îmi vine în minte câte o melo-
die pe acordurile unei chitãri, înso-
þite mai ales de un flaut sau de o
muzicuþã. Acest gen muzical a ajuns
la un apogeu glorios mai ales prin
contribuþia Cenaclului Flacãra, con-
dus de poetul Adrian Pãunescu. Ge-
neraþiile de intelectuali români ai

anilor aceia au crescut fredonând
melodii folk, toatã fiinþa noastrã,
modul nostru de a gândi ºi de a acþi-
ona nu vor putea face abstracþie ni-
ciodatã de aceastã muzicã, pe care o
avem în sânge ºi în creier. Iatã de ce,
la auzul veºtii cã la Jula vor poposi
câþiva dintre cei mai însemnaþi re-
prezentanþi ai muzicii folk româ-
neºti, am retrãit intens starea febri-
lã a nerãbdãrii cu care aºteptam,
acum peste 25 de ani, ca Cenaclul
Flacãra sã poposeascã undeva, în
apropiere, ºi pãrinþii sã-mi dea bani
ºi voie sã merg ºi eu la spectacol,
toatã noaptea, împreunã cu priete-
nii mei.

Pentru aceia care ºi-au lãsat la o
parte treburile ºi prejudecãþile lor
de oameni extrem de ocupaþi, ore-
le de muzicã folk de vineri seara au
fost un adevãrat festin. Desigur,
pentru cei care nu sunt obiºnuiþi cu
acest gen muzical, acomodarea nu
este tocmai uºoarã, fiindcã muzica
folk nu este nici extravagantã, strã-
lucitoare, nici foarte spectaculoasã,
nu te asurzeºte, nu-þi adoarme sim-
þurile ºi nici nu-þi vine sã sari sau sã
joci, uitând de tine pânã la extenua-
re, auzind-o. Muzica folk este o îm-
binare deosebit de armonioasã a
unor linii melodice care, prin mã-
iestria interpreþilor, par simple, un-
duioase, calme, ºi a unor texte se-
lectate minuþios, chiar dificile, care
poartã un mesaj ce te invitã sã-l des-
cifrezi.

Pe surorile de la Chitighaz, Lili ºi
Angi Daroþ, le-am mai ascultat de

câteva ori ºi – ca de fiecare datã – m-
am mirat cum de au ele timp, alã-
turi de casã, gospodãrie ºi copii, sã
cânte, sã compunã, sã exerseze. Lili
mi-a fost studentã (a terminat româ-
nã ºi francezã) la Seghedin ºi regret
cã nu are posibilitatea sã predea într-
o ºcoalã, ar fi – sunt sigurã – la fel de
serioasã ºi de însufleþitã cum a fost
ca studentã ºi cum e ca interpretã
folk. Melodiile lui Angi ºi Lili, fie
preluate, fie compoziþii proprii, sunt
sentimentale, calde, invocând dra-
gostea femeii ºi spiritul ei de sacrifi-
ciu, deznãdejdea, dar ºi micile ei
bucurii. Sper sã fie cât mai multe
evenimente la care sã ne cânte su-
rorile Daroþ, care nici nu sunt, de
fapt, începãtoare, fiindcã au cântat
pe vremea când erau doar eleve,
chiar ºi pe scena Cenaclului Flacãra.

Interpreþii din Arad, Nelu Pitic ºi
Daniel Julean au fost o surprizã plã-
cutã pentru mine, piesa lor, „Coº-
mar cu o planetã de noroi”, o ascult
de sâmbãtã încoace fãrã încetare, pe
trilulilu.ro. Cred cã sunt buni ur-
maºi ai lui Mircea Vintilã ºi pot duce
mai departe muzica discretã ºi de
calitatea bunului-simþ total a aces-
tui cantautor devenit clasic.

Când i-am revãzut ridicându-ºi
chitãrile la piept pe Raul Crâstea ºi
Constantin Neculae, am retrãit
dintr-o datã acele sentimente pe
care le credeam pierdute demult:
dorinþa ºi credinþa cã existã oameni
maturi care cântã, vorbesc ºi se miº-
cã într-o lume paralelã cu asta a noas-
trã, infestatã de materie, care trãiesc
într-o „Deltã lunarã”, inefabilã ºi
plutitoare. Atâta sensibilitate bãrbã-
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teascã ºi atât umor decent ºi blajin,
ca la aceºti doi prieteni, nu e uºor sã
întâlneºti. ªi muzica lor le seamãnã
perfect: texte alese cu grijã, texte
grele, prin vorbe ºi prin mesaj, care
dovedesc faptul cã pentru ei „a cân-
ta” înseamnã a lucra cu seriozitate ºi
cu dragoste.

Pe umãrul imaginar al lui Marius
Baþu am plâns deseori în tinereþe,
alãturi de celelalte fete de vârsta
mea, pe vremea când cânta, cu Eu-
gen Baboi, „Ce sã-þi aduc, iubito, de
pe mare…” sau „Odatã am ucis o vra-
bie…”. Acum, însã, l-am vãzut ºi l-
am ascultat de aproape, fãrã roman-
tismul tinereþii, ºi mã întreb: cum
poate fi aºa bun în ceea ce face? Când
pune instrumentul sã sune, nu ºtii
dacã degetele lui strunesc chitara,
sau chitara însãºi se miºcã în mâinile
lui, creând singurã muzica.

Consider cã e un privilegiu sã stai
câteva ore în aceeaºi încãpere cu
aceºti oameni, care ºi-au închinat
viaþa muzicii folk ºi, în mod sigur,
sute de ore din viaþa lor, au cântat,
cântã. În timp ce noi pierdem tim-
pul, ne enervãm, suntem scârbiþi,
sãtui, invidioºi, blazaþi, obosiþi, rãu-
tãcioºi – ei cântã! Spunea un filozof
cã eternul egoism al lumii poate fi
înfrânt prin contemplaþia esteticã.
Eu cred în lucru acesta, ºi cred cã
muzica pe care o fac cu dãruire cei
sortiþi sã aibã talent, este un mijloc
de a opri, chiar dacã numai pentru
câteva ore, mersul orb al vieþii cãtre
moarte. Cam asta s-a întâmplat la

Jula, în seara ploioasã de vinerea tre-
cutã.

Îmi pare rãu cã, ºi de aceastã datã,
doar puþini dintre conaþionalii mei
din Ungaria, ºi-au „sacrificat” preþi-
osul timp pentru a încerca sã înþe-
leagã cum funcþioneazã, prin muzi-
cã, starea de a fi român la acest înce-
put de secol. Am vãzut însã cã turiº-
tii români veniþi la bãile din Jula, stã-
teau pe sub ferestre ºi ascultau sur-
prinºi muzica bunã ce rãzbãtea prin
ferestrele deschise. Dacã ploaia ar fi
permis ca spectacolul sã se desfãºoa-
re în aer liber, cum era iniþial plãnu-
it, probabil cã ograda Uniunii ar fi
fost neîncãpãtoare.

Pãcat cã n-aþi venit! Nu sunt con-
vinsã cã va exista totdeauna o „data
viitoare”!                         Mihaela Bucin

Tineret, scoalã
,

Marius Baþu



165164

Activitãþi ºcolare ºi preºcolare
în 2010

11 ianuarie – La Sala de sport a
ºcolii generale din Micherechi a fost
organizatã tradiþionala competiþie
de tenis de masã pentru elevii ºco-
lii.

12 ianuarie – La Liceul „N. Bãl-
cescu” s-a desfãºurat olimpiada la
limba ºi literatura românã, proba în
scris, cunoscutã sub numele de
OKTV.

15 ianuarie – La împlinirea a 160
de ani de la naºterea marelui poet
Mihai Eminescu, localitatea Apateu
a gãzduit concursul de recitare
„Mihai Eminescu” pentru elevii
ºcolilor generale unde se predã lim-
ba românã.

25 ianuarie – La iniþiativa consu-
lului general Ioan Fodoreanu din

Jula, la Biblioteca ºcolii generale din
Micherechi, elevii claselor a 7-a ºi a
8-a alãturi de profesorii lor au parti-
cipat la un mic cenaclu unde au fã-
cut cunoºtinþã, în cadrul unei ore
de istorie extraordinarã, cu domni-
torul Alexandru Ioan Cuza, figura
centralã a Unirii Principatelor Ro-
mâne. La sfârºitul întâlnirii, elevii
ºi profesorii s-au prins într-o horã
româneascã.

28 ianuarie – Cãminul Cultural
din Chitighaz a dat loc primei întâl-
niri pentru probã de cor pentru ti-
neret, care la 6 februarie s-a înfiin-
þat. Instructoarele corului sunt An-
gelica ºi Livia Daroþ.

30 ianuarie – Serbarea acordãrii
panglicii pentru absolvenþii Liceu-

lui „Bãlcescu” a avut loc în Sala fes-
tivã a Centrului Cultural Românesc
din Jula.

4 februarie – Teatrul Român de
Amatori din Jula a þinut premiera
piesei de teatru „Douã loturi” ºi
„Cãldurã mare” de I.L. Caragiale la
ºcoala generalã „Lucian Magdu” din
Bãtania.

6 februarie – Grãdiniþa din Ce-
nadul Unguresc a organizat un bal
de binefacere. Balul a avut loc la
Cãminul cultural din Cenad.

8 februarie – La Cãminul Cultu-
ral din Bedeu a avut loc balul mascat
al copiilor grãdiniþei ºi ºcolii gene-
rale.

11 februarie – Elevii claselor 1–8
din ºcoala generalã din Jula ºi-au de-
monstrat dibãcia ºi talentele pe sce-
na Centrului Cultural Românesc, în
cadrul balului mascat.

13 februarie – Elevii ºcolii din

Sãcal s-au îmbrãcat în costume de
carnaval. Cei 112 elevi, împreunã cu
profesorii ºi cu pãrinþii lor au petre-
cut împreunã o dupã-masã veselã la
Cãminul cultural din loc.

15 februarie – Un grup de 35 de
persoane de la ºcoala generalã biling-
vã din Bedeu a fãcut o excursie de o
zi la Stâna de Vale, Izvorul Minuni-
lor, iar în drum spre casã, la Oradea
a poposit la Mãnãstirea Sfintei
Cruci. În aceastã zi, cei 30 de copii ºi
5 pedagogi s-au bucurat de zãpada
frumoasã ºi de peisajul minunat al
munþilor.

18 februarie – Cele patru grupe
ºi educatoarele grãdiniþei româneºti
din Jula au sãrbãtorit carnavalul din
acest an cu distracþie ºi voie bunã.

19 februarie – ªcoala generalã din
Micherechi a organizat la Casa de
Culturã balul mascat pentru elevii
ºcolii. În aceeaºi zi cu carnavalul ele-Festivitate la Liceul „Nicolae Bãlcescu” din Jula

Bal mascat la grãdiniþa ºi ºcoala din Bedeu
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vilor din Micherechi ºi copiii de la
ºcoala generalã „Lucian Magdu” din
Bãtania, s-au transformat în perso-
naje de poveste.

24 – 26 februarie – La invitaþia
Consulatului General al României
la Jula, Ileana Graþiana Pop, binecu-
noscut rapsod, meºter popular ºi in-
structor sãlãjean, i-a învãþat pe co-
piii de la grãdiniþa ºi ºcoala generalã
româneascã din Micherechi ºi Chi-
tighaz sã confecþioneze mãrþiºoare
tradiþionale.

25 februarie – Teatrul Român de
Amatori din Jula a prezentat piesa
de teatru „Douã loturi” ºi „Cãldurã
mare” de I.L. Caragiale, în regia
Norei Chiriac. Spectacolul elevilor
Liceului a avut loc la sediul Institu-
tului Cultural Românesc din Seghe-
din.

26 februarie – La grãdiniþa din
Micherechi a avut loc petrecerea de
carnaval, la care au fost aºteptaþi toþi

cei interesaþi din sat. Educatoarele
însufleþite s-au pregãtit cu ceva nou
ºi special: au prezentat o scenetã în
limba românã. Din acest an, eveni-
mentul a fost legat de un program
de binefacere. Suma obþinutã din bi-
letele de intrare ºi tombolã va intra
în contul Fundaþiei „Prichindeii”
care va fi cheltuitã pentru jucãrii ºi
dotarea grãdiniþei.

– Grãdiniþa românã din Bãtania,
împodobitã de sãrbãtoare, a primit
cu braþele deschise primãvara, prin
programul carnavalului. La finalul
programului toþi copiii au primit
cadouri, iar delicioasele gogoºi cal-
de nu au lipsit nici anul acesta.

27 februarie – Elevii din clasele
1–6 ai ºcolii din Cenad, împreunã
cu câþiva elevi din Apátfalva au par-
ticipat la o nouã ediþie a concursu-
lui de poezie organizat la ºcoala ge-
neralã din Cenadul Unguresc.

5 martie – Centrul de zi al vârst-

nicilor din Micherechi a organizat
un moment special de „Ziua femei-
lor”. La acest eveniment au recitat
poezii un grup de elevi de la ºcoala
din loc, ei fiind pregãtiþi de învãþã-
toarea Maria Condoroº Petruºan.

6 martie – Curatoriul Fundaþiei
„Pro discipulis – Pentru elevii noºtri”
în colaborare cu direcþiunea Liceu-
lui „N. Bãlcescu” din Jula a organi-
zat balul de binefacere. Petrecerea a
avut loc la Centrul Cultural Româ-
nesc din Jula.

10 martie – ªcoala generalã ro-
mânã din Jula ºi-a deschis porþile
pentru preºcolari.

– Casa de Culturã „Táncsics
Mihály” din Chitighaz a organizat
prima ediþie a „Balului primãverii”.
Pe scenã au evoluat tinerii dansatori
ai ªcolii de artã „Kaláris” din Chitig-
haz.

11 martie – La invitaþia Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria
ºi a sãptãmânalului „Foaia româ-
neascã”, formaþia Locatarii, un
supergrup format din muzicieni din
România ºi formaþia chitighãzeanã
The Batteries au susþinut un con-
cert la Centrul Cultural Românesc
din Jula. Tinerii de la liceu ºi publi-
cul julan au avut parte de o searã
specialã.

18 martie – Elevii de la ªcoala de
muzicã „Harruckern János” filiala
Micherechi, au susþinut un concurs
la pian ºi vioarã. Prin acest concert
ei au demonstrat în faþa pãrinþilor ºi
profesorilor ce au învãþat pe parcur-
sul primului semestru al anului
ºcolar.

19 martie – Autoguvernarea Ro-
mâneascã din Pocei a organizat o
nouã ediþie a Cupei memoriale

Copiii din Micherechi au confecþionat mãrþiºoare

Corul ºcolii din Jula la Balul „Pentru elevii noºtri”
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„Ioan Tanaszi”. Întrecerea sportivã
a avut loc la sala de sport a ºcolii ge-
nerale din Pocei, unde au luat parte
tineri fotbaliºti de la toate ºcolile din
Ungaria în care se învaþã limba ro-
mânã.

22 martie – Cu ocazia Zilei Mon-
diale a Apei, la fântâna artezianã din
centrul oraºului Jula au fost organi-
zate diferite programe trecãtorilor,
cu care s-a atras atenþia asupra im-
portanþei apei. La eveniment au par-
ticipat ºi copiii grãdiniþei ºi ai ºcolii
generale româneºti din Jula, învã-
þând despre semnificaþia protejãrii
apei, care este baza vieþii pãmânteºti.

22–26 martie – La Liceul „N. Bãl-
cescu” din Jula s-a desfãºurat Sãptã-
mâna elevilor. În cadrul acestei sãp-
tãmâni, în aula ºcolii, a avut loc ver-
nisajul expoziþiei de fotografii a ele-
vilor Nathan Demény (cl. XI/B) ºi
Matei Repisky (cl. XI/B).

– În preajma prãznuirii Învierii

Mântuitorului Isus Hristos, ªcoala
generalã românã din Chitighaz a
oferit elevilor un ºir de programe
legate de Sãrbãtoarea Paºtelui.
ªcolarii din clasele 5–8 în cadrul ore-
lor de limba românã au luat parte la
orele din sãptãmâna tematicã. În
cadrul acestor programe, directoa-
rea Muzeului Erkel Ferenc din Jula,
Emilia Martin a þinut o prelegere cu
titlul „Obiceiuri de Paºti la Româ-
nii din Ungaria”. Organizatoarea
acestor programe a fost profesoara
Iulia Moldovan.

26 martie – Un grup format din
preºcolarii grãdiniþei din Micherechi
au luat parte la un concurs regional
de iscusinþã de la Mezõgyán. Locul
întâi a fost ocupat de copiii din Mi-
cherechi: Balint Isai, David Puha,
Daniel Szekeres, Barnabás Szûcs ºi
Victor Varga.

– Dintre 42 de echipe concuren-
te, echipa de dansuri populare a Li-

ceului „N. Bãlcescu” din Jula a câºti-
gat medalia de aur la etapa regiona-
lã a concursului de abilitãþi pentru
cãminiºti „Cine ce ºtie?”

29 martie – A doua întâlnire din
cadrul proiectului internaþional in-
titulat „Români pentru români” a
avut loc la Apateu, unde elevii par-
teneri din Oradea au luat parte la o
orã de cânt.

30 martie – Teatrul Român de
Amatori din Jula a prezentat publi-
cului budapestan piesa „Douã lo-
turi” ºi „Cãldurã mare” de I.L.
Caragiale, în regia Norei Chiriac din
România. Spectacolul a avut loc la
sediul Institutului Cultural Român
din Capitalã.

31 martie – Ca sã respecte tradi-
þia, în ultima zi a lunii martie, copiii

grãdiniþei româneºti din Jula au îm-
podobit pomul din curtea grãdini-
þei cu mãrþiºoare.

– ªcoala generalã din Sãcal a or-
ganizat pentru prima oarã concur-
sul sportiv „Echipa de Aur”. La con-
curs au participat elevi din Oradea,
Sãcal, Bedeu ºi din alte cinci ºcoli
din jurul comunei Sãcal. Concursul
de fotbal în salã, cupa a fost organi-
zat sub înaltul patronaj al lui Buzán-
szki Jenõ, membrul Echipei de Aur
a fotbaliºtilor maghiari.

– La ºcoala generalã din Aletea a
fost organizat un concurs pentru
elevii ºcolii, pe tema sãrbãtorilor de
primãvarã.

2 aprilie – Cadrele didactice ºi
elevii clasei a opta ai ºcolii generale
româneºti din Jula i-au primit pe

Vopsirea ouãlor la sãptãmâna tematicii „Sãrbãtoarea Paºtelui”

Preºcolarii din Micherechi pe locul întâi la un concurs regional
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partenerii de proiect ai ªcolii gene-
rale nr. 16 din Oradea, care au de-
marat ultima activitate din cadrul
proiectului educaþional-internaþio-
nal cu titlul „Mereu în Europa prin
sãrbãtori, obiceiuri ºi tradiþii”.

12–16 aprilie – Elevii ºcolii ge-
nerale din Aletea au participat la Sãp-
tãmâna Limbii române.

14 aprilie – La grãdiniþa româ-
neascã din Chitighaz a avut loc o
activitate desfãºuratã în grupa micã
unde au fost aplicate bazele de com-
petenþã.

18 aprilie – Asociaþia culturalã
românã „Mihai Purdi” din Otlaca-
Pustã a organizat prima ediþie a con-
cursului de poveºti Mihai Purdi,
pentru elevii ºcolilor generale din
Ungaria ºi localitãþile din România
înfrãþite cu Otlaca.

19–21 aprilie – Biblioteca ICR

Budapesta a desfãºurat o nouã Cara-
vanã ICR la liceul din Jula ºi la ºcoli-
le generale din Micherechi ºi Ale-
tea.

29 aprilie – Olimpiada la românã
a elevilor de ºcoala generalã, OÁTV,
a avut loc la sediul AÞRU din Jula.

30 aprilie – Ziua Mamei a fost sãr-
bãtoritã de copiii grãdiniþei româ-
neºti din Micherechi cu un program
de cântece ºi poezii.

1 mai – Elevii celor douã clase a
patra a Liceului „N. Bãlcescu” din
Jula ºi-au luat rãmas bun de la insti-
tuþia, unde au petrecut patru ani de
ºcoalã. Absolvenþii Emese Boda (cl.
XII/A) ºi Gheorghe Berényi (cl. XII/
B) au fost distinºi cu „Placheta Bãl-
cescu”.

3–4 mai – ªcoala generalã „Luci-
an Magdu” din Bãtania a primit 3
elevi ºi o profesoarã de la Liceul Pe-

dagogic „Dimitrie Þichindeal” din
Arad, ºcoalã cu care instituþia de mai
mulþi ani are relaþii de parteneriat.

7 mai – Cinci tineri români din
Budapesta, membrii ai Asociaþiei de
Tineret Interculturalã Româno-
Maghiarã au fãcut o vizitã de priete-
nie la liceul din Jula, cu scopul de a
transmite elevilor julani experien-
þele lor din anii de studenþie.

– Înainte de placarea la Festivalul
Naþionalitãþilor de la Ráckeve, dan-
satorii români din Jula au prezentat
coregrafia elevilor ºi profesorilor
ºcolii generale ºi liceului din Jula.

10 mai – A avut loc proba în scris
la limba ºi literatura românã pentru
absolvenþii Liceului „Bãlcescu” din
Jula. Examenul a avut douã pãrþi.
Prima parte, la care elevii au avut la
dispoziþie 60 de minute, a constat

din înþelegerea unui text. A doua
parte a examenului a durat 180 de
minute ºi a conþinut urmãtoarele
subiecte: scrierea unui eseu, (argu-
mentare) pro sau contra, privind
tehnicile cele mai moderne în lu-
mea informaticii ºi activitatea fon-
datorului companiei Microsoft, Bill
Gates. Al doilea subiect a constat din
analiza unei opere a literare lui
Camil Petrescu: „Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de rãzboi”.
La al treilea subiect, la analiza com-
paratã s-a cerut alcãtuirea portretu-
lui lui Mihai Eminescu, pe baza
poeziilor: „Dorinþa” ºi „Luceafãrul”.

14 mai – ªcoala generalã din Mi-
cherechi a organizat a 8-a ediþie a
concursului de povestire „Vasile
Gurzãu”. Manifestarea a avut loc la
Cãminul Cultural „Gheorghe Du-

Prima ediþie a Concursului de poveºti „Mihai Purdi” din Otlaca-Pustã

Examen de bacalaureat din limba ºi literatura românã, la Jula
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lãu” din sat, la care au concurat ºi
elevi ai ºcolii generale din Mãdãras,
România. Dupã concurs, cadrele di-
dactice ºi participanþii au depus o
coroanã de flori la placa aºezatã pe
peretele bibliotecii în amintirea lui
„Vasile Gurzãu”.

– Direcþiunea ªcolii generale din
Sãcal a organizat o seratã culturalã
la Cãminul Cultural din satul biho-
rean.

– ªcoala generalã din Bedeu a or-
ganizat un bal de binefacere în spri-
jinul Fundaþiei „ªcolii umaniste”.
Pe scena Cãminului Cultural din
sat, elevii ºcolii generale au prezen-
tat sceneta veselã „Vizita” de I.L.
Caragiale.

15 mai – Casa de poveºti din Bi-
chiºciaba a gãzduit cea de-a 15-a edi-

þie a concursului de povestire, la
care au participat elevi din aproape
toate ºcolile generale româneºti din
Ungaria.

21 mai – A 30-a ediþie a competi-
þiei sportive „Cupa prieteniei” a avut
loc la Leucuºhaz.

25–28 mai – ªcoala generalã din
Micherechi a organizat „Sãptãmâna
sãnãtãþii”.

27–30 mai – La concursurile or-
ganizate în cadrul celei de-a XXIV-a
ediþie a Zilelor Elevilor Erkel, au
participat ºi câþiva elevi ai Liceului
„N. Bãlcescu” din Jula. Roland Kerek
ºi-a dat concursul la categoria de re-
citãri, Nathan Demény ºi Matei
Repisky au expus fotografii la Cen-
trul Cultural „Erkel Ferenc” iar ele-
vul Abel Puha a concurat în catego-

ria de cânt solo. La concursul de fo-
tografii, Matei Repisky a luat premi-
ul I, iar Nathan Demény a câºtigat
locul III.

28 mai – La Liceul „Móricz
Zsigmond” din Budapesta au fost
înmânate premiile pentru elevii par-
ticipanþi la olimpiada OKTV la lim-
ba ºi literatura românã.

– La grãdiniþa din Sãcal au fost
organizate programe vesele prileju-
ite de Ziua Copilului.

– La grãdiniþele româneºti din
Micherechi, Jula ºi Bãtania a avut loc
serbarea de rãmas bun a preºcolari-
lor.

29 mai – La grãdiniþa din Chitig-
haz s-a desfãºurat serbarea de adio.

– La faza naþionalã a concursului
de abilitãþi pentru cãminiºti „Cine
ce ºtie?” de la Kaposvár au participat
patru perechi de tineri ºi talentaþi
dansatori ai liceului „Bãlcescu” din
Jula. Echipa „Doina” a Liceului a
câºtigat medalia de aur. Autoguver-
narea româneascã din Jula a contri-
buit cu 100.000 forinþi la cheltuieli-
le de transport.

31 mai – 4 iunie – Cu ocazia „Sãp-
tãmânii elevilor” de la ºcoala din
Jula, trupa de percuþioniºti „Pre-
zent” de la Liceul de Artã „Sabin
Drãgoi” din Arad a concertat la ªcoa-
la generalã ºi liceul „Bãlcescu”. Con-
certul a fost organizat ºi sprijinit de
Direcþia pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional Arad,
Uniunea Culturalã a Românilor din
Ungaria ºi de cãtre Autoguvernarea
Româneascã din Bichiº.

1 iunie – Elevii cursului inferior
al ºcolii generale din Jula au fãcut o
excursie în România, la Peºtera Ur-
ºilor.

2 iunie – Filiala din Micherechi a
Complexului de Învãþãmânt „Har-
ruckern János” din Jula a organizat
la Casa de Culturã „Gheorghe Du-
lãu” serbarea de sfârºit de an. În sala
micã a cãminului a fost aranjatã ex-
poziþia din cele mai reuºite crea-
þii ale copiilor de la secþia de artã
plasticã.

3 iunie – Copiii grãdiniþei din
Sãcal au fost în excursie la Nyíregy-
háza. Excursia în Parcul Zoologic a
fost finanþatã din fondurile adunate
la balul mascat al grãdiniþei.

4 iunie – Grãdiniþa româneascã
din Jula a organizat „Ziua familiei”.

Participanþii Concursului de poveºti „Vasile Gurzãu”, la Micherechi

Emese Boda, Agneta Petruºan, Nora Rocsin
au câºtigat olimpiada la românã
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Dupã programul cu cântece ºi poe-
zii, în curtea grãdiniþei a urmat un
picnic.

– Dãscãliþele claselor a 2-a ºi a 3-a
ale ºcolii generale din Micherechi
au organizat pentru elevi o excur-
sie de o zi la Nyíregyháza.

– A XVIII-a ediþie a festivalului
folcloric „Periniþa”, a reunit la Cen-
trul Cultural Românesc din Jula
elevi de la ºcolile generale în care se
predã limba românã.

6 iunie – Tinerii ortodocºi din
Micherechi au organizat în curtea
ºcolii o zi specialã dedicatã copiilor
de la cãminul de orfani din Salonta.
La întâlnire au participat ºi PS
Siluan, Episcopul Julei, pr. Ioan Bun,
pr. Origen Sabãu, pr. Aurel Becan ºi
pr. Teodor Marc.

11 iunie – Serbarea de rãmas bun
a elevilor de clasa a opta de la ºcoala
din Micherechi a avut loc în curtea

grãdiniþei, cauzatã de arºiþa din aces-
te zile. Elevii absolvenþi au sãdit un
pom în curtea ºcolii, pe care au fost
agãþate 28 de foiþe cu 28 de vise.
Foiþele sunt pãstrate de cei doi diri-
ginþi Maria Boca Cozma ºi Dumitru
Boca, care la întâlnirea de peste cinci
ani vor fi înfãþiºate elevilor.

12 iunie – La ºcoala generalã „Lu-
cian Magdu” din Bãtania a avut loc
serbarea de rãmas bun a elevilor de
clasa a opta.

– La grãdiniþa din Bedeu a avut
loc serbarea de rãmas bun a celor 4
preºcolari, care din septembrie s-au
aºezat în bãncile ºcolii generale.

– La ºcoala generalã din Apateu a
avut loc serbarea de absolvire a 15
elevi de clasa a opta, iar la ºcoala din
Chitighaz 16 elevi au pãrãsit bãnci-
le ºcolii în aceastã zi.

14–15 iunie – Elevii clasei a
XII/A a Liceului „Bãlcescu” au dat

examenele de bacalaureat, proba
oralã. Cei de clasa a XII/B au avut
examene de bac pe 17–18 iunie.

14–25 iunie – La douã runde ale
taberei de orientare turisticã orga-
nizate la Salonta ºi în munþii Apu-
seni, la Arieºeni, alãturi de elevii
ºcolilor din Mãdãras ºi Ianoºda au
fost invitaþi sã participe ºi câþiva
elevi de la ºcoala din Micherechi.

15 iunie – Însoþiþi de profesori ºi
învãþãtori, toþi elevii ºcolii din
Furta, s-au aflat în excursie la peºte-
ra din Aggtelek.

19 iunie – Odatã cu încheierea
anului ºcolar 2009/2010, la ºcoala
generalã din Aletea a avut loc serba-
rea de sfârºit de an ºcolar ºi de absol-
vire a elevilor de clasa a opta.

21–25 iunie – Autoguvernarea
româneascã din Bedeu a organizat o
tabãrã de limbã românã.

21–28 iunie – Parohia ortodoxã
românã din Jaca ºi Fundaþia „Pentru

viitorul localitãþii Jaca” a organizat
cea de-a treia ediþie a taberei de ico-
nografie ºi de învãþare a limbii ro-
mâne.

28 iunie – 1 iulie – ªcoala de artã
„Kaláris” a organizat la Castelul
Almásy din Chitighaz tabãra de dan-
suri populare.

4 iulie – Între Jula ºi Bichiºciaba,
la sãlaºul Czene s-au adunat copii ºi
pãrinþi de diferite naþionalitãþi cu
scopul de a se cunoaºte, a petrece
împreunã câteva ore plãcute.

4–11 iulie – Asociaþia Culturalã a
Românilor din Chitighaz a organi-
zat o tabãrã de cântec, dans ºi folclor
românesc la Fãget pentru elevii ºco-
lilor generale din Pocei, Bedeu,
Sãcal, Furta, Leucuºhaz ºi Chitig-
haz.

8–11 iulie – La Heidelberg (Ger-
mania) a avut loc un festival interna-
þional de tineret cu participarea ti-
nerilor din România, Ucraina, Un-Serbare de rãmas bun la ºcoala din Micherechi

Tabãra de iconografie la Jaca, ediþia 3
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garia, Republica Moldova, Serbia ºi
Germania. Ungaria a fost reprezen-
tatã de echipa de pãstrare a tradiþii-
lor „Gheorghe Nistor” din Miche-
rechi.

10 iulie – Ceremonia de înmâna-
re a diplomelor de absolvire a Fa-
cultãþii Pedagogice „Juhász Gyula”
a Universitãþii din Seghedin s-a des-
fãºurat la cinematograful „Belvárosi”
din Seghedin. Catedra de limba ºi
literatura românã în anul acesta a
avut 4 absolvenþi.

25 iulie–2 august – Tabãra din
aceastã varã de la Sulina a fost iniþia-
tã de Departamentul pentru Româ-
nii de Pretutindeni ºi realizatã sub
Înaltul Patronaj al Preºedintelui
României, în colaborare cu Autori-
tatea Naþionalã pentru Sport ºi Ti-
neret. Din Ungaria au participat 40
de elevi de la ºcolile generale din

Micherechi, Medgyesegyháza, Bãta-
nia ºi Jula.

26 iulie – 1 august – Cei mai buni
elevi la învãþãturã ºi la sport în anul
ºcolar 2009/2010 de la ºcoala gene-
ralã din Apateu au avut posibilitatea
sã petreacã o sãptãmânã gratuitã în
oraºul ªopron.

9–13 august – La Casa de Culturã
„Gheorghe Dulãu” din Micherechi
a fost organizatã cea de-a ºasea edi-
þie a taberei de dansuri populare.

20 august – Tinerele majorete
din Oradea au evoluat la concursul
internaþional al fanfarelor din Bi-
chiºciaba, Zenit, la care au partici-
pat fanfare din þãrile învecinate Un-
gariei, aºadar ºi din România, de la
Curtici ºi bistriþa.

1 septembrie – În toate ºcolile
generale din Ungaria s-a desfãºurat
serbarea de deschidere a noului an

ºcolar 2010/2011. Clopoþelul a che-
mat în aceastã zi nu mai puþin de
130 de elevi de clasa întâi la ºcolile
unde se învaþã româneºte.

24 septembrie – Pânã la data li-
mitã, s-au înscris doar 5 liceeni de
clasa a XI-a pentru olimpiada la lim-
ba ºi literatura românã.

7 octombrie – Elevii clasei a X-a
al Liceului au organizat în sala de
sport pentru noii lor colegi de clasa
a IX-a „Balul Bobocilor”.

8 octombrie – La ºcoala româ-
neascã din Jula a avut loc lansarea
cãrþii „Basme ºi poveºti româneºti”
de Vasile Gurzãu ºi adaptatã de dr.
Maria Gurzãu Czeglédi, director al
ªcolii generale ºi Liceului „N. Bãl-
cescu”, nepoata povestitorului
micherechian. Desenele din aceas-
tã carte au fost realizate de câþiva
copii ai ºcolii generale din Jula la

cercul de desen condus de profesoa-
ra Maria Rocsin Farkas.

8–9 octombrie – Tinerii dansa-
tori ai echipei de pãstrare a tradiþii-
lor „Gheorghe Nistor” din Miche-
rechi au dansat în comuna Grãdinari
din România.

9 octombrie – ªcoala generalã din
Micherechi a pornit noi cursuri de
chitarã, instruite de profesorul julan
Téglás Ferenc.

22 octombrie – ªcoala generalã
ºi Grãdiniþa „Lucian Magdu” din Bã-
tania a organizat o zi metodicã sub
titlul „Anotimpurile copilãriei III –
Toamna în ograda bunicilor”.

27 octombrie – ªcoala generalã
româneascã din Aletea a organizat
„Ziua porþilor deschise”. La ora de-
monstrativã þinutã de învãþãtoarea
Aurica Nedrãu, au intrat nu numai
pãrinþii, ci ºi conducãtorii oraºului

Copiii români din Ungaria în tabãra de varã de la Sulina

Prima zi de ºcoalã la Chitighaz
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ºi ai grãdiniþelor, în frunte cu pri-
marul Pluhár László.

29 octombrie – Centrul Infoeu-
ropa a acordat o diplomã ªcolii ge-
nerale din Micherechi, care a fost
înmânatã directorului Zoltán Ruja
de cãtre consulul general Ioan
Fodoreanu. De asemenea, Asocia-
þia Naþionalã pentru Protecþia Me-
diului ºi Promovarea Programelor
ºi Strategiilor din România a acor-
dat aceste diplome pentru cã au fã-
cut parte din echipa care a participat
la un eveniment important din Ro-
mânia. La sediul Infoeuropa din Bu-
cureºti, care a avut loc pe 4 iunie, a
fost angrenatã în aceastã manifesta-
re ºi ªcoala generalã bilingvã din
Micherechi.

8–25 noiembrie – ªcoala genera-
lã din Chitighaz a organizat, sãptã-
mânile limbilor, care face parte din

cadrul proiectului TÁMOP 3.1.4. În
sãptãmânile speciale dedicate celor
trei limbi predate elevilor la ºcoala
generalã, românã, englezã ºi germa-
nã, dupã orele de studii s-au desfã-
ºurat ºi programele româneºti din
23 ºi 25 noiembrie. Pe parcursul sãp-
tãmânii, elevii au meºterit jucãrii
din lemn, din coceni ºi tulheni, iar
instructorul de dansuri populare
Gheorghe Gros din Chitighaz le-a
þinut repetiþii de dansuri.

12 noiembrie – La ºcoala genera-
lã din Micherechi a avut loc întâlni-
rea absolvenþilor din anul 2000.

– ªcoala generalã din Furta a or-
ganizat un bal de binefacere. Banii
care s-au adunat din vânzarea tom-
bolei au fost distribuiþi pentru asi-
gurarea obiectelor didactice de la
ºcoalã.

19 noiembrie – Elevii cursului

inferior ai ºcolii generale „Lucian
Magdu” din Bãtania au fost la Tea-
trul de Pãpuºi din Arad ºi au fãcut o
vizitã la ºcoala generalã partenerã
„Dimitrie Þichindeal” din Arad.

22–25 noiembrie – La ºcoala ge-
neralã din Micherechi a avut loc
„Sãptãmâna limbii materne”, dedi-
catã tradiþiilor ºi culturii româneºti.
În prima zi, luni, elevii claselor 5–8
au luat parte la concursuri de orto-
grafie, ceea ce a însemnat totodatã
selecþia pentru concursul de orto-
grafie pe þarã „Gheorghe Martin”.
Marþi, la Biblioteca ºcolii s-a desfã-
ºurat concursul de recitare expresi-
vã pentru elevii cursului superior.
Miercuri, dupã orele de studiu, la
Casa de Culturã a avut loc concur-
sul „Cine ce ºtie?”, la care clasele s-
au prezentat cu dansuri, cântece ºi
scenete hazlii. Joi, clubul copiilor

din Salonta, în cadrul cãruia func-
þioneazã mai multe cercuri, ca ae-
romodelism, þesãtorie ºi altele, le-a
oferit fetelor din clasele 5–6 posibi-
litatea de a face cunoºtinþã cu teh-
nica þesutului. În aceeaºi zi, elevii
claselor a opta au avut ocazia în ca-
drul acþiunii „Ziua porþilor deschi-
se” de la Liceul „N. Bãlcescu” din
Jula, sã facã cunoºtinþã cu realizãrile
ºcolii, iar elevii clasei a ºaptea, au
vizitat Muzeul Judeþean „Munkácsy
Mi-hály” din Bichiºciaba, unde au ad-
mirat frumoasa expoziþie de icoane
pe sticlã din Transilvania. Emoþiile
celor care au participat la a doua edi-
þie a concursului pe þarã de ortogra-
fie „Gheorghe Martin” au luat sfâr-
ºit vineri, pe 25 noiembrie.

3 decembrie – În pragul sãrbãto-
rii de Moº Nicolae, Cãminul Cultu-
ral „Táncsics Mihály” din Chitighaz

La ziua metodicã „Anotimpurile copilãriei”, la Bãtania Scenetã la „Sãptãmâna limbii materne” de la Micherechi
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a asigurat un bun prilej de joacã ºi
bucurie pentru toþi copiii  de la grã-
diniþa ºi ºcoala din Chitighaz.

4 decembrie – Elevii ªcolii gene-
rale “N. Bãlcescu” din Jula au primit
cadouri de la Moº Nicolae.

14 decembrie – Pentru prãznui-
rea Naºterii Domnului Isus Hristos,
copilaºii grãdiniþei româneºti din
Jula au adus povestea Crãciunului
în sufletele pãrinþilor prin colinde,
poezii ºi scenete de iarnã.

15 decembrie – Elevii de la Lice-
ul ºi ªcoala generalã „N. Bãlcescu”
din Jula au avut ocazia sã participe la
un concert de Crãciun de excepþie.
În sala festivã a Centrului Cultural
Românesc din Jula a concertat gru-
pul psaltic Katharsis al Episcopiei
Caransebeºului.

17 decembrie – În pragul sãrbã-

torilor de iarnã, elevii ºcolii genera-
le din Apateu au susþinut pe scena
Casei de Culturã din loc un program
de Crãciun.

19 decembrie – Spectacolul de
Crãciun organizat de cadrele didac-
tice ale ºcolii generale din Miche-
rechi a fost un moment aºteptat de
toþi cei care-l dãruiesc din suflet adu-
când atmosfera praznicului.

21 decembrie – Cu mic cu mare,
locuitorii satului Sãcal au întâmpi-
nat Crãciunul cu poezii ºi colinde la
Casa de Culturã din localitate. Ele-
vii clasei a treia au prezentat scene-
ta „Vifleemul”.

24 decembrie – Umblând din
casã-n casã, în seara Ajunului de Crã-
ciun, ºcolarii din Bedeu au întâmpi-
nat locuitorii satului cu colinde de
Crãciun.

Moº Nicolae în mijlocul elevilor din cursul inferior de la Jula

Literaturã, istorie
,
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Aniversãri culturale

în anul 2011

150 de ani de la moarte

Moise Nicoarã a fost un ilumi-
nist reprezentant al ªcolii Ardele-
ne, împãratul Sfântului Imperiu
Roman de Naþiune Germanã,
Ferdinand al II-lea (1619-1637),
înnobilându-l în anul 1627 „pen-
tru fapte de arme”. Împreunã cu
Dimitrie Þichindeal ºi Samuil Vul-
can, Moise Nicoarã a fost fondato-
rul Preparandiei româneºti din
Arad (1812), prima ºcoalã pregãti-
toare de învãþãtori pentru ºcolile
româneºti din Banat ºi Criºana.

S-a remarcat ºi ca om de înaltã
culturã, elaborând scrieri istorice,
filologice, geografice, medicale,
agronomice, matematice, tradu-
ceri din autori clasici º.a.m.d. Ca
poet, a fost autor al celor dintâi
fabule din literatura românã.

Miºcarea culturalã, socialã ºi na-
þionalã a românilor din Ungaria la
începutul secolului al XIX-lea, cu-
noaºte în persoana lui Moise Nicoa-
rã pe unul dintre reprezentanþii ei
de frunte.

Moise Nicoarã s-a nãscut în ora-
ºul Jula, la 30 noiembrie 1784, în

naziale la Oradea ºi Arad. Urmeazã
apoi cursurile universitare, studiind
dreptul la Pesta ºi Pojon între 1802–
1806, iar în 1807 merge la Viena în
vederea examenului privat din drep-
tul roman ºi statisticã. Dupã propria
sa mãrturisire era „primul român
ortodox din monarhie care terminã
studiile academice”. La Viena a mai
învãþat limba turcã la Institutul pen-
tru limbile orientale, pentru a pu-
tea intra ca reprezentant diplomatic
al Imperiului în Turcia sau în Prin-
cipatele Române.

Rãmas dezamãgit de eºecul de a
nu putea intra în diplomaþie ºi per-
secutat de înalþii funcþionari austri-
eci, ca o compensaþie, în 1808, i se
oferã un post de funcþionar în can-
celaria judeþului Bichiº. Dupã 6 ani
de absenþã se reîntoarce la Jula.

Din martie 1809, Imperiul
habsburgic se gãsea din nou în rãz-
boi cu Napoleon. Nicoarã s-a înro-
lat ca voluntar în armatã, primind
gradul de locotenent de cavalerie ºi
i s-a încredinþat formarea legiunii
voluntarilor români din comitatele
Bichiº, Arad ºi Cenad. A rãmas activ
pânã la pacea de Schönbrun (14 oct.
1809).

Încercând fãrã succes, sã intre în
armata regulatã a imperiului, în 1810
trece în Þara Româneascã, dupã o
cãlãtorie la Pesta, la prietenul sãu
Petru Maior, la Oradea, Cluj, Tur-
da, Braºov, iar de aici la Bucureºti.
La Bucureºti rãmâne între decem-
brie 1810 – august 1814. În 1813 e
profesor de limbile latinã ºi germa-

nã la ºcoala lui Caragea Vodã, noul
Domn al Þãrii Româneºti (1812–
1818). În timp ce ciuma cumplitã
bântuia în capitala þãrii, profesorii de
la ºcoalã au fost nevoiþi sã se retragã
la Mãnãstirea Mãrgineni. În 14 febru-
arie 1814 îl viziteazã Nicolae Vãcã-
rescu. Cu el a plecat la Tîrgoviºte
unde a fost gãzduit de Iancu Vãcã-
rescu cu care se împrietenise la
Viena.

Din Bucureºti – dupã ce renunþã
la serviciile lui – pleacã la Constan-
tinopol ºi apoi la Viena. Aici din nou
a vrut sã se înroleze în armatã, dar la
18 iunie 1815 Napoleon a fost în-
vins la Waterloo.

S-a reîntors acasã la Jula, ºi din
1815, Moise Nicoarã s-a impus în
fruntea acþiunii pentru episcop ro-
mân la Arad. Nicoarã a întãrit cola-
borarea cu profesorii Preparandiei
din Arad, accentuând caracterul laic
al miºcãrii. Obiectivele programati-
ce ale miºcãrii se lãrgesc, adãugînd
dezideratului separãrii ierarhice pro-
blema ºcolarã, situaþia Preparandiei,
a directoratelor, fondul ºcolar, lim-
ba de predare în ºcoli º.a.

La 19 aprilie 1818, se reîntoarce
la Jula, dar aici, toþi îl privesc cu fricã
ºi-l ocolesc. Rãmas singur (Þichin-
deal murise în 1818), pãrãsit de foº-
tii sãi sprijinitori, înºelat în „drepta-
tea” împãratului nemaiputând su-
porta persecuþiile îndreptate împo-
trivã-i, M. Nicoarã, în 15 august
1819, a înaintat curþii un memoriu
cerând plecarea în altã þarã.

În pãrþile Aradului, în jurul anu-

Moise Nicoarã
(1784–1861)

vreme ce – cum el însuºi noteazã –
scularea Horii umpluse lumea cu fri-
cã ºi doarã ºi cu nãdejde. Era fiul lui
Petru Nicoarã ºi Maria ªerban, amân-
doi din familii de români nobili. A
avut încã trei surori ºi doi fraþi. Cla-
sele elementare le-a terminat în ora-
ºul natal. Îºi continuã studiile gim-



185184

100 de ani de la naºtere
lui 1820, autoritãþile sunt alarmate
de posibilitatea amestecului lui M.
Nicoarã în frãmântãrile þãrãneºti
care iau o tot mai mare amploare.
Paul Almássy calificã lupta de eman-
cipare naþionalã a românilor drept
o acþiune insurecþionalã a lui M.
Nicoarã ºi-l caracteriza astfel: „Acest
Moise Nicoarã face parte dintre acei
oameni care pe lângã tot caracterul
sãu bun este stãpânit de un zel fana-
tic de a elibera poporul valahic lup-
tând împotriva asupritorilor, uºor
poate sã se întâmple ca prin noi tul-
burãri sã îndrãzneascã sã treacã din-
colo de limite, mai ales

cã aceasta se întâmplã cu toatã
puterea.”

În urma unui incident petrecut
în Arad, Nicoarã a fost întemniþat la
Arad ºi Jula, ºi declarat nebun. A stat
în închisoare din octombrie 1819
pânã la începutul anului 1821. Dupã
eliberarea sa în 1821, Nicoarã redac-
teazã un nou recurs prevãzut cu ane-
xe în care îºi exprimã din nou dorin-
þa de a pãrãsi Monarhia. În mai 1824,
din nou e arestat ºi este aruncat în
închisoare pânã în luna noiembrie a
aceluiaºi an. De data aceasta, bãtrâ-
nul sãu tatã, Petru Nicoarã ºi preo-
tul Teodor ªerban din ªiclãu au ple-
cat la Viena sã cearã împãratului eli-
berarea lui, care i s-a acordat în no-
iembrie 1824. Moise Nicoarã din
nou a luat drumul spre Viena, la sfâr-
ºitul lunii februarie 1825 sã cearã
îngãduinþa de la împãrat sã emigre-
ze din þarã. În 25 martie 1825, îm-
brãcat în piei de oaie a intrat în cabi-
netul imperial, dar i s-a refuzat in-

trarea în aceastã þinutã. Oferindu-i-
se haine, Moise Nicoarã le refuzã
spunând: „Eu n-am venit aici ca sã
cer graþie, iertarea sau pomana de la
împãratul nostru, ci sã plec din sta-
tele sale, unde fiecare colþ este pen-
tru mine imaginea infernului ºi a
celei mai crude nedreptãþi. Mizeria
mea rãneºte privirea sa, dar el nu tre-
buie sã roºeascã vãzându-mã în aces-
te straie în care m-a adus nedrepta-
tea lipsitã de umanitate; eu nu ro-
ºesc de asta. Spuneþi-i cã lozinca sa
scrisã pe porþile Vienei (Justitia,
regnorum fundamentum) este cea
mai insultãtoare ironie fãcutã justi-
þiei.” La 29 aprilie 1825 a primit pa-
ºaportul.

Înapoiat la Arad, în 15 august
1825, a prezentat în faþa a 80 de de-
legaþi documentele activitãþii sale
în aceastã luptã. Comisia comitatu-
lui Arad, însãrcinatã cu cazul lui M.
Nicoarã cere sã se þinã o nouã
ºedinþã, în care acesta sã prezinte o
dare de seamã financiarã asupra chel-
tuielilor efectuate pe întreaga dura-
tã a activitãþii sale. Cei 80 de dele-
gaþi s-au opus, manifestându-ºi în-
crederea faþã de tot ceea ce a fãcut
corifeul lor. În 8 septembrie, Nicoa-
rã îºi predã manuscrisele lui Grigore
Cãlinescu ºi pãrãseºte pentru tot-
deauna locurile natale, îndrep-
tându-se prin Orºova spre Þara Ro-
mâneascã.

În istoria naþional-bisericeascã,
Moise Nicoarã e considerat ca un
precursor al mitropolitului Andrei
ªaguna.

(Sursa: Revista „Lumina 2001”)

Emil Cioran s-a nãscut la Rãºinari,
judeþul Sibiu. Tatãl sãu, Emilian
Cioran, a fost protopop ortodox ºi
consilier al Mitropoliei din Sibiu.
Mama sa, Elvira Cioran (n. Co-
maniciu), era originarã din Veneþia
de Jos, comunã situatã în apropiere
de Fãgãraº. Tatãl Elvirei, Gheorghe
Comaniciu, de profesie notar, fuse-
se ridicat de autoritãþile Austro-Un-
gare la rangul de baron. Astfel, pe
linie maternã, Emil Cioran se trã-
gea dintr-o familie din nobilimea
transilvanã.

Emil Cioran
(1911–1995)

Dupã studii clasice la liceul Gh.
Lazãr din Sibiu, începe la 17 ani stu-
diul filozofiei la Universitatea din
Bucureºti. A fost coleg cu Constan-
tin Noica ºi elev al lui Tudor Vianu
ºi Nae Ionescu. Bun cunoscãtor al
limbii germane, a studiat în origi-
nal pe Immanuel Kant, Arthur
Schopenhauer, ºi mai ales pe Frie-
drich Nietzsche. Încã din tinereþe a
arãtat înclinaþie spre agnosticism,
apãrându-i evidentã „incovenienþa
existenþei”. În timpul studenþiei a
fost în mod deosebit influenþat de
lectura lui Georg Simmel, Ludwig
Klages ºi Martin Heidegger, precum
ºi de filozoful rus Lev ªestov, care
situase întâmplarea în centrul siste-
mului sãu de gândire. În 1933 obþi-
ne o bursã, care îi permite sã conti-
nue studiile de filozofie la Berlin,
unde intrã în contact cu Nicolai
Hartmann ºi Ludwig Klages.

Prima lui carte apãrutã în 1934 în
România, Pe culmile disperãrii, a
fost distinsã cu Premiul Comisiei
pentru premierea scriitorilor tineri
needitaþi ºi premiul Tinerilor Scrii-
tori Români. Succesiv au apãrut:
Cartea amãgirilor (1935), Schimba-
rea la faþã a României (1936), Lacrimi
ºi Sfinþi (1937). Cel de-al doilea vo-
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lum, Schimbarea la faþã a României
a fost autocenzurat în ediþia a doua
apãrutã la începutul anilor ’90, au-
torul însuºi eliminând numeroase
pasaje considerate extremiste, „pre-
tenþioase ºi stupide”.

Nevoia resimþitã atunci de gene-
raþia tânãrã a unei treziri spirituale
pornitã din exaltarea valorilor vita-
le, antiraþionaliste, care din pãcate
a culminat într-un extremism de
dreapta, a influenþat viziunea tânã-
rului Cioran. Deºi nu a fost nicioda-
tã membru al Miºcãrii legionare, în
perioada interbelicã simpatizeazã cu
ideile acesteia, fãrã a fi de acord cu
metodele ei violente. Plecat cu o
bursã la Berlin în 1933, se declarã
într-un articol admirator al lui Hitler
ºi justificã provocator Noaptea cu-
þitelor lungi. Va repudia apoi defi-
nitiv, cu furie ºi ruºine, aceastã vizi-
une, ca pe o inadmisibilã rãtãcire a
tinereþii, argumentând prin ea re-
fuzul oricãrei implicãri a individu-
lui în istorie.

Reîntors în þarã, ocupã vreme de
un an (1936) postul de profesor de
filozofie la Liceul „Andrei ªaguna”
din Braºov. În 1937, pleacã la Paris
cu o bursã a Institutului Francez din
Bucureºti, care i se va prelungi pânã
în 1944. În 1940, începe sã scrie În-
dreptar pãtimaº, ultima sa carte în
limba românã, limbã pe care a aban-
donat-o în favoarea francezei, a cã-
rei variantã definitivã (rãmasã ine-
ditã pânã în 1991) va fi încheiatã în
1945, când se stabileºte definitiv în
Franþa.

În 1937, Emil Cioran pleacã în

Franþa cu o bursã a Institutului Fran-
cez din Bucureºti. Dupã o scurtã în-
toarcere în þarã (douã luni) în 1940,
el pãrãseºte pentru totdeauna Ro-
mânia ºi se stabileºte la Paris. Din
acest moment, Cioran va publica
numai în limba francezã, operele lui
fiind apreciate nu numai pentru con-
þinutul lor, dar ºi pentru stilul plin
de distincþie ºi fineþe al limbii. În
1949 îi apare la editura Gallimard –
editurã care va publica mai târziu
majoritatea cãrþilor sale – prima lu-
crare scrisã în limba francezã, Précis
de décomposition, distinsã în 1950
cu premiul Rivarol. Ulterior, Cioran
refuzã toate distincþiile literare care
i-au fost atribuite.

Emil Cioran a locuit la Paris în
Cartierul Latin, pe care nu l-a pãrã-
sit niciodatã. A trãit mult timp re-
tras, evitând publicitatea. În schimb
a cultivat darul conversaþiei cu nu-
meroºii sãi prieteni (Mircea Eliade,
Eugen Ionescu, Paul Celan, Barbu
Fundoianu , Samuel Beckett, Henri
Michaux). Cioran a întreþinut o vas-
tã corespondenþã, dezvãluindu-se ca
un remarcabil autor epistolar.

Epuizând încã din tinereþe inte-
resul pentru filozofia de catedrã,
Cioran a pãrãsit devreme gândirea
sistematicã ºi speculaþiile abstracte,
pentru a se consacra unor cugetãri
profund personale. „N-am inventat
nimic, am fost doar secretarul sen-
zaþiilor mele”, va constata mai târ-
ziu. Din eseurile apãrute în limba
românã se desprinde portretul unui
tânãr gânditor din anii treizeci, in-
fluenþat de miºcarea de idei din acea

epocã în care intelectualii români
descopereau gândirea existenþialis-
tã (sub varianta ei româneascã, cu
accente creºtine ºi mistice, „trãiris-
mul”).

Emil Cioran a început prin a fi un
gânditor torturat de sentimente ºi
senzaþii violente. Preocupat de pro-
blema morþii ºi a suferinþei, este
atras de ideea sinuciderii ca idee care
ajutã supravieþuirii. Tema alienãrii
omului, temã existenþialistã prin
excelenþã, prezentã la Jean-Paul
Sartre sau Albert Camus, este for-
mulatã astfel, în 1932, de tânãrul
Cioran: „Sã fie oare pentru noi exis-
tenþa un exil ºi neantul o patrie?”

Câteva teme mari strãbat opera
lui Emil Cioran: contingenþa fiin-
þei umane, pãcatul originar, sensul
tragic al istoriei, sfârºitul civilizaþi-
ei, ameninþarea Rãului, refuzul
consolidãrii prin credinþã, obsesia
absolutului, viaþa ca expresie a exi-
lului metafizic al omului etc. Cioran

a fost un gânditor pasionat de isto-
rie, pe care o cunoºtea bine din vas-
tele sale lecturi ºi mai ales din auto-
rii ºi memorialiºtii perioadelor de
decadenþã, de unde reflecþiile mar-
cat gnostice ºi antimoderniste, oa-
recum în linia spenglerianã, asupra
destinului omului ºi civilizaþiei. Atâ-
ta vreme cât a pãstrat legãtura cu
originile ºi nu s-a înstrãinat de sine,
omul a rezistat. Astãzi, el este pe cale
sã se distrugã prin obiectivare de
sine, producþie ºi reproducþie
irepresibilã, exces de autoanalizã, de
transparenþã ºi prin triumful artifi-
cialului.

Ironia destinului a vrut ca Emil
Cioran sã devinã celebru tocmai în
limba francezã, ale cãrei constrân-
geri le repudiase în tinereþe. Dacã
idiomul francez i-a potolit excesele
ºi i-a dãruit secretul formei ºi al for-
mulãrii, rãdãcinile sale româneºti i-
au procurat seva care a dat strãlucire
operei sale.
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Citate reprezentative
de la Cioran

v Între o palmã ºi o jignire, suportãm întotdeauna mai bine palma. –
Ecartèlement

v Cred în salvarea umanitãþii, în viitorul cianurii… – Syllogismes de
l’amertume

v E lucru de mirare cã perspectiva de a avea un biograf n-a fãcut pe
nimeni sã renunþe la a avea o viaþã. – Syllogismes de l’amertume

v Toate apele au culoarea înecului. – Syllogismes de l’amertume
v Singurãtatea nu te învaþã cã eºti singur, ci singurul. – Amurgul

gândurilor
v Speranþa e o virtute a sclavilor. – Précis de décomposition
v Este evident cã Dumnezeu era o soluþie ºi cã nu vom mai gãsi

niciodatã o alta la fel de satisfãcãtoare. – Cahiers
v Obiecþie împotriva ºtiinþei: aceastã lume nu meritã sã fie cunoscu-

tã. – Syllogismes de l’amertume
v Suntem toþi niºte farseuri: supravieþuim problemelor noastre. –

Syllogismes de l’amertume
v Nu scrii pentru cã ai ceva de spus, ci pentru cã vrei sã spui ceva. –

Ecartèlement
v Gânditorul de primã mânã mediteazã asupra lucrurilor; ceilalþi,

asupra problemelor. – De l’inconvénient d’être né
v N-ar trebui sã scriem cãrþi decât pentru a spune în ele lucruri pe

care n-am îndrãzni sã le mãrturisim nimãnui. – De l’inconvénient d’être
né

v La Zoo. Toate animalele au o þinutã decentã, cu excepþia maimu-
þelor. Simþi cã omul e pe-aproape. – Ecartèlement

v Dacã am putea sã ne vedem cu ochii celorlalþi, am dispãrea într-o
clipitã. – De l’inconvénient d’être né

v Vin dintr-un colþ de Europã unde efuziunile, lipsa de reþinere,
confesiunea, mãrturisirea imediatã, nepoftitã, impudicã sunt de rigoa-
re, unde toþi ºtiu totul despre toatã lumea, unde viaþa în comun se redu-
ce la o spovedanie publicã, unde secretul este de neimaginat, iar volu-
bilitatea frizeazã delirul.

v Mãrturisesc cã am privit cândva ca pe-o ruºine apartenenþa la un
popor oarecare, la o colectivitate de învinºi, cu origini asupra cãrora
nicio iluzie nu-mi era permisã. – Ispita de a exista

Gheorghe Cârþan cunoscut ºi sub
numele de Badea Cârþan (n. 24 ia-
nuarie 1849, Cârþiºoara – d. 7 august
1911) a fost un þãran român care a
luptat pentru independenþa româ-
nilor din Transilvania, distribuind
cãrþi româneºti, aduse clandestin din
România, la sate. A cãlãtorit pe jos
pânã la Roma pentru a vedea cu ochii
lui Columna lui Traian ºi alte mãr-
turii despre originea latinã a popo-
rului român. În 1877 s-a înrolat vo-
luntar în rãzboiul de independenþã
al României.

Badea Cârþan a fost un þãran ori-
ginar din Cârþiºoara (Sibiu), unde s-
a nãscut în anul 1849. Acest cioban
simplu a rãmas în istoria românilor
ca un luptãtor pentru unirea româ-
nilor din Transilvania cu cei din
Vechiul Regat, toatã viaþa sa dedi-
când-o acestui scop.

Într-o vreme în care românii din
Transilvania aparþineau Imperiului
Austro-Ungar ºi nu se bucurau de
drepturi, Badea Cârþan a folosit cea
mai eficientã armã: cartea. Badea
Cârþan, care a îndrãgit cu patimã car-
tea, cartea româneascã ºi cartea de
istorie, a trecut timp de 30 de ani de
mai multe ori munþii, din porunca
inimii, aducând din Vechiul Regat
în Transilvania, în traistã, sute de

cãrþi româneºti. Ajuns de mai mul-
te ori la Bucureºti, el a cunoscut mai
mulþi oameni de culturã, de la care
a învãþat istoria românilor ºi mai ales
ideea romanitãþii poporului român.
Prin ideea romanitãþii înþelegem
faptul cã românii au luat naºtere în
urma amestecului dintre daci ºi ro-
mani. Dorind sã vadã cu propriii sãi
ochi momentele care erau mãrturii
ale istoriei poporului român, Badea
Cârþan s-a hotãrât sã plece pe jos la
Roma. Ajuns acolo, Badea Cârþan s-

100 de ani de la moarte

Badea Cârþan
(1849–1911)
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a dus mai întâi la Columna lui
Traian.

Cum era singur ºi a nimãnui, cum
se fãcuse searã, s-a aºezat pe trotuar
ºi s-a culcat la picioarele Columnei.
A doua zi dimineaþa, trecãtorii, po-
liþiºtii, ziariºtii, au avut o revelaþie:
un þãran din Corjaþi, un dac la pi-
cioarele Columnei lui Traian. Pre-
sa din Roma a scris în ziua urmãtoa-
re: „Un dac a coborât de pe Colum-
nã: cu plete, cu cãmaºã ºi cuºmã, cu
iþari ºi cu opinci”. I s-a publicat fo-
tografia, i s-au luat interviuri.” Ba-
dea Cârþan a fãcut senzaþie la Roma,
a fost invitat la mediile politice, cul-
turale, jurnalistice din Italia, fiind

primit cu simpatie ºi prietenie. A
ajuns la Viena sã cearã dreptate îm-
pãratului pentru românii din Ardeal,
la Roma, cum zicea el, la Maica
Roma, ca sã punã coroana de bronz
la Columna lui Traian, a ajuns în
Franþa ºi Spania cãutând semenii în
latinitate, a participat voluntar la
rãzboiul de independenþã, ºi cãra pe
potecile numai de el cunoscute cãr-
þile scrise în limba românã confraþi-
lor din Ardeal. Avea o zicalã: „Bu-
cureºtiul ºi Roma ar trebui sã le vadã
tot românul, cã dacã nu ºtie de
Moºu-sãu ºi de Tatã-sãu, zici de el
cã-i orfan.”

De-a lungul vieþii sale a cãlãtorit
prin Ungaria, Austria, Italia, Elveþia,
Egipt, Germania, Ierusalim ºi în atâ-
tea locuri prin þarã. Dacã alþi cãlã-
tori celebri ºi-au dedicat viaþa expe-
diþiilor din dorinþa de a descoperi
noi teritorii, ori pentru a se îmbo-
gãþi, Badea Cârþan a cãlãtorit pentru
a vedea cu ochii sãi strãmoºii popo-
rului român ºi din dragoste pentru
istoria lor. Badea Cârþan a fost cu-
noscut, îndrãgit, preþuit de bãrbaþii
politici, de oamenii de culturã, de
mediile patriotice din Vechiul Re-
gat.

Haiducul cu cãrþi în desagã a fost
hãituit de cãtre duºmanii neamului
mai crâncen decât cei mai mari rãu-
fãcãtori ai vremii. Cãci el nãzuia de-
parte – acolo unde, de fapt, am ajuns!
– adicã sã strice graniþa de pe Car-
paþi, care era pentru el o piedicã ne-
suferitã. „Aici, pe vârfurile munþi-
lor, nu trebuie sã fie graniþã – spu-

nea el – cãci ºi dincolo de ei au locu-
it moºii ºi strãmoºii noºtri, dacii ºi
romanii”. Sau, cu altã ocazie, se în-
treba cu indignare: „Cine a mai vã-
zut graniþã prin mijlocul þãrii?”

În 1903, Badea Cârþan e arestat de
autoritãþile maghiare, iar marele lui
depozit de carte, cu sediul în mai
multe locuri, confiscat. Inventarul
e uluitor: 76.621 de volume s-au aflat
numai în podul casei lui din Câr-
þiºoara, sumã care ne poate da o idee
despre numãrul tuturor cãrþilor tre-
cute de el în Transilvania, timp de
decenii…

Þãranul latin din Cârþiºoara nu s-
a sfiit sã-l înfrunte chiar pe primul
ministru al Ungariei, Tisza István,
spre a-ºi reclama dreptul la acest apos-
tolat pe care i-l denegau duºmanii.

Iatã conþinutul momentului:
Primul ministru (cu intenþia de

a-l demasca):
– De unde sunt cãrþile pe care le

ai? De unde le-ai adus?
Translatorul Huszár Antal tradu-

ce conºtiincios.
Gheoghe Cârþan:
– Am luat cãrþile de unde au fost

ºi le-am dat celor care n-au avut. Ori
þi se pare faptã slabã sã-l deºtepþi pe
cel din întuneric?

În anul 1911, la 62 de ani, Badea
Cârþan s-a stins din viaþã, fãrã a mai
apuca sã vadã ziua întregirii tuturor
românilor. A fost înmormântat în
cimitirul de la Sinaia, pe mormân-
tul sãu fiind trecute urmãtoarele
versuri: „Badea Cârþan doarme aici
visând întregirea neamului sãu”.

Muzeul Badea Cârþan din Cârþiºoara
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