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1V  (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul 
 Cezareei Capadociei (Anul Nou).
2S  Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim 
 de Sarov (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)
3D  Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie. Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul
 lui Ioan)

4L  Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; 
5M  Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia. (Ajunul Bobotezei)
6M  (†) Botezul Domnului (Boboteaza).
7J  †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8V  Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9S  Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie (Sâmbăta după Botezul Domnului)
10D  †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian,
 episcopul Melitinei; Duminica după Botezul Domnului. (Începutul propovăduirii Domnului)

11L  † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie
12M  Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia
13M Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
14J  Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina. (Odov. Praznicului Botezului Domnului)
15V  Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16S  Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17D  †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria. Duminica a XXIX-a
 după Rusalii. (a celor 10 leproşi) 

18L  †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19M  Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; 
20M  † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21J  Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22V  Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23S  Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel
24D  Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei. Duminica a XXXI-a după Rusalii. 
 (Vindecarea orbului din Ierihon)

25L  †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Const.; †) Sf. Bretanion ep. Tomisului
26M  Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27M  † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28J  Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29V  Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30S  †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur 
31D  Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena. Duminica a XXXII-a după Rusalii. 
 (a lui Zaheu)

Ianuarie
Gerar 31 zile – ziua are 10 ore, 

noaptea 14 ore
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Notiþe:

Citatul lunii
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1L  Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas
2M  (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
3M  Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4J  Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5V  Sf. Mc. Agata şi Teodula
6S  Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei şi Fotie, patriarhul Constantinopolului; 
7D  Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada. Duminica a XVI-a
 după Rusalii (Pilda talanţilor)

8L  Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9M  Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
10M  †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
11J  Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12V  Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului
13S  Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
14D  Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei. Duminica a XVII-a 
 după Rusalii (a Cananeencii)

15L  Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16M  Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
17M  Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria
18J  Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19V  Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
20S  Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21D  Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei.(Începutul Triodului). Duminica a XXXIII-a
 după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului)

22L  Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu
23M  † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24M  †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului
25J  Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26V  Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor
27S  Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu
28D  Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie
 Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor)

29L †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea

Februarie
Fãurar 29 zile – ziua are 11 ore, 

noaptea 13 ore
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Notiþe:

Citatul lunii
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1M  Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina
2M  Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor
3J  Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc
4V  Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui
5S  Sf. Mc. Conon Grădinarul (Pomenirea morţilor – Moşii de iarnă)
6D  Sf. 42 de Mc. din Amoreea. Aflarea Sfintei Cruci. Duminica Lăsatului sec de carne 
 (a Înfricoşătoarei Judecăţi)

7L  Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie
8M  Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie 
9M  †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian
10J  Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie
11V  Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie 
12S  Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
13D  Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din
 Persia (Lăsatul secului pentru Postul Mare). Duminica Lăsatului sec de brânză 
 (a Izgonirii lui Adam din Rai)

14L  Sf. Cuv. Benedict din Nursia (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare)
15M  Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Canonul cel Mare, partea a II-a)
16M  Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman (Canonul cel Mare, partea a III-a)
17J  Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful
 (Canonul cel Mare, partea a IV-a)
18V  Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion
19S  Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morţilor)
20D  Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul
 Duminica I din Post (a Ortodoxiei)

21L  Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion
22M  Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian
23M  Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui
24J  Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon
25V  (†) Buna Vestire (Blagoveştenia)
26S  Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima (Sâmbăta a
 II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Odovania Praznicului Bunei Vestiri)
27D  Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor
 Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum)

28L  Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni
29M  Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie
30M  Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula
31J  Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac.

Martie
Mãrþiºor 31 zile – ziua are 12 ore, 

noaptea 12 ore
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Notiþe:

Citatul lunii
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1V  Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie
2S  Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morţilor)
3D  Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie. Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)

4L  Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful
5M  Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod
6M  Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; 
Sf.  Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida
7J  Sf. Mc. Gheorghe Mărt., Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac.
8V  Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei
9S  Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morţilor)
10D  Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima. Duminica a IV-a din Post
 (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic)

11L  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina
12M  †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza
13M  Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia Canonului cel Mare)
14J  †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei
15V  Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu)
16S  Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor)
17D  Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei. Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca)

18L  Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului
19M  Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie
20M  †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie şi Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu
21J  Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial
22V  Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail
23S  †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morţilor)
24D  †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitr. Transilvaniei; 
 Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş. (Denia de Duminică seara) (†) Duminica a VI-a
 din Post (a Floriilor – Stâlpărilor)

25L  Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Denia de Luni seara)
26M  Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira (Denia de Marţi seara)
27M  Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara)
28J  Sf. Ap. Iason şi Sosipatru (Sf. şi Marea Joi – Pomenirea morţilor; 
 Denia celor 12 Evanghelii)
29V  Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt. (Sf. şi Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer;
 Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică)
30S  Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei

Aprilie
Prier 30 zile – ziua are 13 ore,

noaptea 11 ore
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Notiþe:

Citatul lunii
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1D  Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora 
 (Vecernia Învierii) (†) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paşti) 

2L  (†) Mărturia lui Ioan Botezătorul (A doua zi de Paşti)
3M  (†) Drumul spre Emaus (A treia zi de Paşti) †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici
4M  Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor
5J  Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6V  †) Izvorul Tămăduirii; Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7S  Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8D  †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Emilia. Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma)

9L  Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10M  Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
11M  Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12J  †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului
13V  Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14S  Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15D  Sf. Cuv. Pahomie cel Mare. Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor)

16L  Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17M  Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
18M  Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19J  Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20V  Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21S  †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22D  Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, 
 doctoriţa. Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda)

23L  Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24M  Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25M  Înjumătăţirea Praznicului Învierii Domnului; † A treia aflare a Capului Sf. Pr. Ioan Bot.
26J  Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27V  Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Ioan Rusul
28S  Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului
29D  Sf. Mc. Teodosia. Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii) 

30L  Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31M  Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

Mai
Florar 31 zile – ziua are 14 ore,

noaptea 10 ore
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Notiþe:

Citatul lunii
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1M  Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2J  †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
3V  Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4S  †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
5D  Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului. Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere)

6L  Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria
7M  Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim
8M  Odovania Praznicului Învierii Domnului; Sf. Mc. Nicandru şi Marcian
9J  (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Chiril al Alexandriei
10V  Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11S  Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii
12D  Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Rugăciunea lui Iisus). Duminica a VII-a
 după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)

13L  Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14M  Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita
15M  Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin
16J  Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu
17V  Odovania Praznicului Înălţării Domnului; Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail
18S  Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Pomenirea morţilor – Moşii de vară)
19D  Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare. Duminica a VIII-a după Paşti 
 (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh)

20L  (†) Sf. Treime; Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
21M  Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie
22M  †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie
23J  Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr.
24V  (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; 
 Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava
25S  Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt; Sf. M. Mc. Fevronia
26D  Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Lăsatul secului pentru Postul Sf.
 Ap. Petru şi Pavel). Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor)

27L  Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel)
28M  Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia
29M  (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30J  † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

Iunie
Cireºar 30 zile – ziua are 15 ore,

noaptea 9 ore
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Notiþe:

Citatul lunii
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1V  †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
2S  † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare
3D  Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului. Duminica a II-a după Rusalii
 (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli)

4L  Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5M  † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
6M  Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7J  Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel
8V  Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
9S  Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10D  Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei. Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)

11L  Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12M  †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie
13M  Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia
14J  Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15V  Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir
16S  Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17D  Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie. Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi 
 de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului)

18L  †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19M  Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
20M  †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21J  Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
22V  Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23S  Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei
24D  Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen. Duminica a V-a după Rusalii 
 (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)

25L  † Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; 
26M  †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae
27M  †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28J  Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70
29V  Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30S  Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita
31D  Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea. 
 Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum)

Iulie
Cuptor 31 zile – ziua are 14 ore,

noaptea 10 ore
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1L  Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei
2M  Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel
3M  Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mir. Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic
4J  Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia
5V  Înaintepr. Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ;
6S  (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia)
7D  †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla. Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la 
 Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum). 

8L  Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei
9M  † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin
10M  Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit
11J  †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid.
12V  Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon
13S  Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt. (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului)
14D  Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii 
 Domnului). Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor). 

15L  (†) Adormirea Maicii Domnului
16M  Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi
17M  Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18J  Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19V  Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20S  Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21D  Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust.
 Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare – potolirea furtunii). 

22L  Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23M  Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24M  Sf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25J  Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26V  Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27S  Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28D  Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia. Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului)

29L  †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora
30M  †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu
31M  Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina

August
Gustar 31 zile – ziua are 13 ore,

noaptea 11 ore
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1J  †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 
 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
2V  Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3S  Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4D  Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu. Duminica a XI-a
 după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)

5L  Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6M  Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie
7M  Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) 
8J  (†) Naşterea Maicii Domnului
9V  Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Voron
10S  Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
11D  Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin. Duminica dinaintea Înălţării 
 Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)

12L  Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13M  Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul
 Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea.
14M  (†) Înălţarea Sf. Cruci
15J  †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului
16V  Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17S  Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
18D  Sf. Eumenie, Ep. Gortinei. Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos)

19L  Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20M  Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist
21M  Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22J  †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca
23V  † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24S  Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25D  Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
 Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

26L  †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27M  †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mit. Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
28M  † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29J  Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30V  Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

Septembrie
Rãpciune 30 zile – ziua are 12 ore,

noaptea 12 ore
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1S  †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul
2D  Sf. Sfinţit Mc. Ciprian. Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor)

3L  Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4M  Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
5M  Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6J  † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7V  † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8S  Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9D  † Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia. Duminica a XX-a 
 după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)

10L  Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11M  Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
12M  Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13J  † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica
14V  †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi
15S  Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16D  Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin. Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi 
 de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului)

17L  Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18M  † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19M  Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra
20J  Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21V  †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş 
 şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22S  Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23D  † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu.
 Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor)

24L  Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25M  Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
26M  †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27J  †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor
28V  †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii
29S  Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30D  Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa. Duminica a XXII-a 
 după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)

31L  Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah

Octombrie
Brumãrel 31 zile – ziua are 11 ore,

noaptea 13 ore
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1M  Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
2M  Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist
3J  Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.
4V  Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5S  Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6D  Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia. 
 Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)

7L  Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
8M  †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9M  Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Ier. Nectarie din Eghina
10J  Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
11V  Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12S  †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile 
 din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv
13D  †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin.
 Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

14L  † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului
15M  †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv
16M  † Sf. Ap. şi Ev. Matei
17J  Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului
18V  Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac.
19S  Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam
20D  Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul;
 Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)

21L  (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia)
22M  Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia
23M  †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie
24J  Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei
25V  †) Sf. M. Mc. Ecaterina (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului)
26S  Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul
27D  Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie. Duminica a XXX-a după Rusalii
 (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor)

28L  Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
29M  Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun
30M  †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna,
 mitropolitul Transilvaniei

Noiembrie
Brumar 30 zile – ziua are 10 ore,

noaptea 14 ore
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1J  Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României)
2V  Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului
3S  †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie
4D  † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin. Duminica a XXVII-a după Rusalii 
 (Tămăduirea femeii gârbove)

5L  †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul
6M  †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei
7M  †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului
8J  Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor
9V  † Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama 
 Proorocului Samuel
10S  Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf
11D  Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou. Duminica a XXVIII-a după Rusalii 
 (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină)

12L  †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului
13M  †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; Sf. Mc. Lucia fecioara
14M  Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie
15J  † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana
16V  Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana
17S  Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail
18D  †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe. Duminica dinaintea 
 Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului)

19L  Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia
20M  Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei
21M  Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle
22J  †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia
23V  Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Zi aliturgică)
24S  Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Ajunul Crăciunului)
25D  (†) Naşterea Domnului (Crăciunul). (†) Duminica Naşterii Domnului 

26L  A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana
27M  A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan
28M  Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul
29J  Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
30V  Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
31S  Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Sâmbăta după Naşterea Domnului) 
 (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

Decembrie
Undrea 31 zile – ziua are 9 ore,

noaptea 15 ore
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Marin Sorescu

Contabilitate
Vine o vreme
Când trebuie să tragem sub noi
O linie neagră
Şi să facem socoteala.

Câteva momente când era să fim fericiţi,
Câteva momente când era să fim frumoşi,
Câteva momente când era să fim geniali.
Ne-am întâlnit de câteva ori
Cu nişte munţi, cu nişte copaci, cu nişte ape
(Pe unde-or mai fi? Mai trăiesc?).
Toate acestea fac un viitor luminos -
Pe care l-am trăit.

O femeie pe care am iubit-o
Şi cu aceeaşi femeie care nu ne-a iubit
Fac zero.

Un sfert de ani de studii
Fac mai multe miliarde de cuvinte furajere,
A căror înţelepciune am eliminat-o treptat.

Şi, în sfârşit, o soartă
Şi cu încă o soartă (de unde-o mai fi ieşit?)
Fac două (Scriem una şi ţinem-una,
Poate, cine ştie, există şi viaţă de apoi).
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Românii 
din Ungaria
în anul 2015
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CRONICA ANULUI 2015
ÎN TEXT ŞI IMAGINI

Luna ianuarie

Concurs de tenis de masă, la Micherechi

2–3 ianuarie – Primele zile din 
anul 2015 au fost pline de mişcare 
la Sala de sport a şcolii generale din 
Micherechi. Competiţia de tenis de 
masă pentru amatori a fost organi-
zată de către profesorul de educaţie 
fizică Dumitru Boca şi Petru Ruja şi 
sponsorizată de către Margareta 
Tat, primarul localităţii, Consiliul 
Local şi consilierul Ioan Condoroş.

11 ianuarie – Primăria oraşului 
Jula şi Asociaţia sportivă din Jula 
(secţia de şah) a organizat o nouă 
ediţie a Concursului internaţional 

de şah pentru juniori, cu vârsta 
cuprinsă între 6–18 ani. La concurs 
au participat şahişti din judeţele 
Bichiş şi Arad. 

– Aşezământul Monahal Ro-
mânesc din Budapesta, închinat 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, 
şi-a sărbătorit hramul. Cu acest 
prilej, în locaşul de cult românesc 
din Budapesta a fost săvârşită 
Sfânta Liturghie Arhierească de 
către Preasfinţitul Părinte Nicodim, 
Episcopul Severinului şi Strehaiei şi 
Preasfinţitul Părinte Siluan, Episco-
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pul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria şi Chiriarhul locului, aflaţi 
în fruntea unui numeros sobor 
de preoţi şi diaconi din Ungaria şi 
România, între care s-au numărat 
pr. protosinghel David Pop, supe-
riorul aşezământului şi pr. Marius 
Maghiaru, protopop de Budapesta. 
Răspunsurile la strană au fost date 
de grupul psaltic „Sfântul Nicodim 
de la Tismana”. La finalul slujbei, 
grupul vocal folcloric „Izvoraşul”, al 
Episcopiei Severinului şi Strehaiei 
a oferit tuturor participanţilor la 
hram un concert de cântece popu-
lare româneşti din zona Olteniei.

15 ianuarie – Prezidiul Uniunii 
Culturale a Românilor din Ungaria 

Hram la Aşezământul Monahal Românesc din Budapesta

şi-a ţinut prima şedinţă din acest 
an. Lucrările au fost conduse de 
preşedintele Marius Maghiaru, 
care a prezentat o analiză a situ-
aţiei financiare actuale a Uniunii 
şi a Editurii NOI, care redactează 
„Foaia românească”. S-a constatat 
că cele două instituţii sunt nevoite 
ca şi în anul 2015 să caute surse 
de finanţare suplimentare, atât în 
România cât şi în Ungaria, pentru 
a-şi putea desfăşura planul de acti-
vitate. Printre proiectele pe anul în 
curs aflându-se: organizarea unor 
serate muzicale, cu participarea 
unor tineri talentaţi ai comunităţii; 
comemorarea a 10 ani de la moar-
tea lui Gheorghe Dulău, dascăl şi 
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Serată literară dedicată aniversării a 150 de ani 
de la înfiinţarea revistei „Familia”, de Ziua Culturii Naţionale, 

la ICR Budapesta
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animator cultural din Micherechi; 
întâlniri culturale în colaborare cu 
alte organizaţii româneşti, etc. 

– Românii din Ungaria au săr-
bătorit Ziua Culturii Române cu o 
serie de evenimente dedicate po-
eziei, culturii şi poetului naţional, 
organizate de diferite instituţii din 
Ungaria. Institutul Cultural Român 
de la Budapesta a organizat, pe 
15 ianuarie, de Ziua Culturii Na-
ţionale, o seară literară dedicată 
aniversării a 150 de ani de la înfi-
inţarea revistei Familia. Consulatul 
General al României la Seghedin, în 
colaborare cu Catedra de Limba şi 
Literatura Română a Universităţii şi 
cu Autoguvernarea Românească din 
Seghedin, a organizat la 15 ianuarie, 
la sediul misiunii diplomatice, o ma-

nifestare culturală dedicată acestei 
zile. Poetul naţional a mai fost oma-
giat pe 15 ianuarie şi la Micherechi, 
iar pe 18 ianuarie la Apateu. 

18 ianuarie – La 165 de ani de la 
naştere, poetul naţional al români-
lor, Mihai Eminescu, a fost aniversat 
la Apateu. Bustul poetului amplasat 
în curtea parohiei de la Apateu a 
fost din nou locul de întâlnire al 
celor care îl apreciază şi îl citesc 
pe Eminescu. Parohia ortodoxă 
română din Apateu, în colaborare 
cu Autoguvernarea românească din 
localitate a organizat cu acest prilej 
un eveniment dedicat poetului în 
biserica ortodoxă, după săvârşirea 
Sfintei Liturghii.

20 ianuarie – După mai bine de 
două luni de la noile alegeri de naţi-

Ziua lui Eminescu, la Apateu
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onalitate din Ungaria, Autoguverna-
rea pe Ţară a Românilor din Ungaria, 
care îl are în frunte pe preşedintele 
Tiberiu Juhász, şi-a ales consilierii şi 
comisiile de specialitate. La şedinţă 
a fost ales şi noul vicepreşedinte, 
în persoana lui Alexandru Finna 
din Chitighaz, după demisionarea 
(pe motiv de incompatibilitate) a 
vicepreşedintelui ales la şedinţa de 
constituire, Erica Borbély, directoa-
rea şcolii din Chitighaz.

25 ianuarie – La biserica ortodo-
xă din Bătania a fost prilej de sărbă-
toare şi de comuniune românească. 
La sfânta Liturghie Arhierească ofi-
ciată de către Preasfinţitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, au slujit pr. 

Şedinţa Adunării generale a AŢRU

singhel Visarion Tuderici, secretarul 
eparhial, pr. Ilie Ciocan, parohul 
Bătaniei, pr. Liviu Iştoc, parohul 
bisericii din Curtici şi pr. Viorel Roja, 
de la biserica din cartierul Grădişte, 
a Municipiului Arad şi doi diaconi de 
la Episcopia din Jula. Răspunsurile 
liturgice au fost date de corul mixt 
al Parohiei Curtici. Slujirea de la 
Bătania a reprezentat un prilej de 
comuniune românească şi dintr-un 
alt punct de vedere, prin slujba de 
parastas săvârşită pentru odihna 
sufletului tânărului Codrin Mihail 
Ciocan, fiul pr. paroh Ilie Ciocan, 
care în urma unei boli necruţătoare 
a trecut la cele veşnice în data de 
11 noiembrie 2014 şi a fost înmor-
mântat la Arad.
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Slujbă arhierească şi parastas 
la biserica ortodoxă română din Bătania
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– Corul „Pro Musica” din Jula a 
sărbătorit-o pe cea mai în vârstă co-
ristă, Lucreţia Purdi Cioca, încă acti-
vă în rândul grupului de „cântăreţi” 
din Jula. Doamna Lucreţia, sau Ţeţi, 
cum o ştie toată lumea, a împlinit pe 
25 ianuarie 2015, frumoasa vârstă 
de 80 de ani. Cu această ocazie, în 
cadrul unei reuniuni festive, orga-
nizate la sediul Uniunii Culturale a 
Românilor din Ungaria, unde îşi ţine 
săptămânal repetiţiile Corul „Pro 
Musica”, au participat atât coriştii 
cât şi familia doamnei Ţeţi. 

26 ianuarie – Consulatul General 
al României la Seghedin, în colabo-
rare cu Uniunea Culturală a Români-
lor din Ungaria, a organizat la sediul 
oficiului consular o manifestare 
culturală dedicată împlinirii a 156 

de ani de la Unirea Principatelor 
Române. După deschiderea mani-
festării şi prezentarea programului 
de către consulul general, Ioan 
Fodoreanu, acesta a subliniat faptul 
că este pentru întâia dată când la 
Consulatul General al României la 
Seghedin are loc o manifestare cul-
turală dedicată Unirii Principatelor. 
Cu ocazia acestui eveniment a fost 
amenajată şi o expoziţie cu momen-
tele mai importante din perioada 
Unirii, reprezentând contribuţia 
UCRU la evenimentul. Fiecare par-
ticipant la manifestare a primit câte 
un răvaş, legat cu şnur tricolor, care 
conţinea versurile „Horei Unirii”. 
În încheierea manifestării, partici-
panţii au cântat „Hora Unirii” şi au 
încins hora pe melodia acesteia.

Corul „Pro Musica” din Jula a sărbătorit-o pe cea mai în vârstă coristă,
Lucreţia Purdi Cioca, la aniversarea de 80 de ani 
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Sărbătoarea Unirii Principatelor Române, 
la Consulatul General al României la Seghedin
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31 ianuarie – S-a desfăşurat cea 
de-a VI-a ediţie a Cupei de şah „Foa-
ia românească”, la sediul din Jula al 
săptămânalului cu acelaşi nume. Şi 
de data aceasta au fost invitaţi şi 
jucătorii români de peste graniţă, 
din România. La invitaţie au răspuns 
31 şahişti, dintre care au participat 
activ 25.

– Iubitorii de folclor românesc 
dar şi de distracţie s-au întâlnit la o 
petrecere ce a avut loc la Casa de 
cultură din Chitighaz. În organizarea 
Asociaţiei Culturale a Românilor din 
Chitighaz a avut loc balul românesc 
cu merinde. Programul folcloric a 
fost susţinut de echipa de dansuri 
populare „Doina Bihorului”, core-
graf Gheorghe Gros, şi de dansatorii 
şcolii generale româneşti.

Cupa de şah „Foaia românească”, la Jula

u Gheorghe Gros
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Luna februarie
7 februarie – Elevii Şcolii popu-

lare de artă „Kaláris” din Chitighaz, 
de la copii de grădiniţă, şcoală 
generală, până la elevi de liceu, 
au prezentat părinţilor şi tuturor 
invitaţilor mai multe dansuri din 
coregrafiile însuşite la cursurile 
de dans popular ale şcolii de artă, 
care funcţionează de mai mulţi ani 
în localitate. Serbarea dansatorilor 
de la şcoala de artă a avut loc la 
Căminul Cultural din localitate, iar 
evenimentul s-a încheiat cu un bal 
de binefacere, în folosul tinerilor de 
la şcoala populară de artă. 

– Odată cu încheierea sărbători-
lor de iarnă, în comunitatea româ-

nilor din Ungaria începe sezonul 
tradiţionalelor baluri. Petrecerea 
organizată de Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria a 
avut loc la Jula, la Centrul Cultural 
Românesc din oraş.

8 februarie – Cu prilejul împli-
nirii a zece ani de la trecerea la 
cele veşnice a lui Gheorghe Dulău, 
învăţător şi animator cultural din 
Micherechi, la Casa de Cultură ce-i 
poartă numele a avut loc un amplu 
program comemorativ. Participanţii 
au dezvelit şi sfinţit o placă memori-
ală, au evocat amintiri şi au privit un 
film-portret cu regretatul Gheorghe 
Dulău. Consiliul Local Românesc din 

Bal românesc la Chitighaz
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Comemorare şi dezvelire de placă la 10 ani de la moartea lui 
Gheorghe Dulău din Micherechi
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Micherechi şi Uniunea Culturală a 
Românilor din Ungaria s-au hotă-
rât ca anul 2015 să-l denumească 
„Anul omagial Gheorghe Dulău”, în 
cadrul căreia să organizeze progra-
me dedicate amintirii învăţătorului 
micherechian.

14 februarie– La Episcopia Orto-
doxă Română din Ungaria a avut loc 
şedinţa Adunării Eparhiale. Mem-
brii Adunării s-au întâlnit în şedinţa 
anuală de lucru, prezidată de către 
PS Episcop Siluan. Aceasta a fost 
precedată de şedinţa Consiliului 
Eparhial, care s-a desfăşurat cu o zi 
înainte, pe 13 februarie. 

14 februarie – Noua conducere 
a Autoguvernării româneşti locale, 

împreună cu membrii Asociaţiei 
Păstrătorilor de Tradiţii din Aletea 
au organizat o petrecere de neuitat, 
la care au invitat două formaţii de 
muzică populară pentru a face pe 
placul tuturor iubitorilor de dansuri 
populare. Balul românesc cu merin-
de de la Aletea a avut loc la Căminul 
cultural, iar pe lângă instrumentiştii 
şi soliştii profesionişti de muzică de 
petrecere din Macea au încântat 
publicul cu un variat repertoriu tra-
diţional şi formaţia „Békés Banda” 
din Jula.

– Într-o atmosferă deosebită, cu 
mâncăruri variate, preparate de 
fiecare gospodină special pentru 
participarea la bal, chitighăzenii au 

Bal românesc la Aletea



42

avut parte de o petrecere reuşită 
care s-a extins până în zori. Auto-
guvernarea Românească din Chiti-
ghaz a organizat, la Casa de Cultură 
„Táncsics Mihály”, tradiţionalul bal 
românesc cu merinde. 

16 februarie – Teatrul Românesc 
din Ungaria a prezentat piesa de 
teatru „Prah”, de Spiró György, pe 
scena Teatrului „Bethlen” din Bu-
dapesta. În vara anului 2014, piesa 
de teatru „Prah”, în regia lui Florin 
Ionescu s-a bucurat de succes atât 
la Jula, cât şi la Seghedin, cu ocazia 
spectacolelor organizate de Institu-
tul Cultural Român Budapesta. 

17 februarie – La Aletea a avut 
loc Balul mascat de alungare a 
iernii. Manifestarea a început cu o 
paradă a mascaţilor. După defilarea 
de alungare a iernii, mascaţii au fost 
întâmpinaţi la Căminul cultural cu 
gogoşi tradiţionali.

19–22 februarie – Biserica Bap-
tistă din Micherechi a organizat 
seri de evanghelizare. Invitaţii 
bisericii au fost Grupul de laudă 
de la Biserica Baptistă „Nădejdea” 
din Sânnicolaul Mare, Grupul băr-
bătesc al Bisericii „Şega” din Arad 
şi Tinerii Bisericii Penticostale nr. 1 
din Micherechi.

21 februarie – Tradiţionalul bal 
românesc cu merinde de la Băta-
nia, organizat de Autoguvernarea 
Românească, a avut ca locaţie Casa 
de Cultură „József Attila” din oraş. 
Balul românesc din Bătania adună 
la un loc, în fiecare an, români din 
Ungaria, cât şi din România pentru 

a petrece, pentru a asculta muzică 
populară românească, pentru a 
dansa pe ritmurile dansurilor po-
pulare. Programul artistic a fost 
susţinut de elevii Şcolii generale 
„Lucian Magdu” din localitate, 
interpretând cântece şi dansuri 
populare româneşti.

22 februarie – Preasfinţitul Pă-
rinte Siluan, Episcopul Eparhiei Or-
todoxe Române din Ungaria a fost 
oaspetele românilor ortodocşi din 
Cenadul Unguresc, oficiind slujba 
Sfintei Liturghii în biserica seculară 
cu hramul „Înălţarea Domnului”. 

25 februarie – Doamna  dr.   
Szalayné dr. Sándor Erzsébet,    om-
budsman adjunct pentru protecţia 
drepturilor naţionalităţilor din Un-
garia a vizitat mai multe instituţii 
româneşti din Jula. S-a întâlnit cu 
reprezentanţi ai Autoguvernării 
Româneşti pe Ţară, a făcut o vizită la 
Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Jula şi la Episcopia Ortodoxă Ro-
mână din Ungaria, unde s-a întâlnit 
cu PS Episcop Siluan şi a schimbat 
impresii despre comunitatea ro-
mânească din Ungaria cu şeful 
misiunii diplomatice al României la 
Jula, consulul general Florin Vasi-
loni. După ce a vizitat comunitatea 
germană şi croată din Ungaria, cea 
de-a treia naţionalitate vizitată de 
avocatul poporului s-a dovedit a fi 
cea românească. O mare parte a 
zilei, doamna Szalay a petrecut-o 
în instituţia de învăţământ din 
Jula, la Liceul şi Şcoala generală 
„Nicolae Bălcescu”, dovedindu-se 
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Slujbă arhierească în biserica ortodoxă română din Cenadul Unguresc

Programul şcolarilor la balul românesc din Bătania
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Vizita ombudsmanului adjunct pentru naţionalităţi la liceul românesc 
(sus) şi la Episcopia Ortodoxă Română din Jula (jos)
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interesată de felul cum se predă 
limba română la acest liceu bilingv, 
după ce programă se lucrează şi în 
ce climat profesional se desfăşoară 
procesul educaţional. A intrat la o 
oră de limba română şi la o oră de 
cultură şi civilizaţie românească, 
şi a comunicat cu liceenii despre 
planurile lor de viitor. 

26–28 februarie – Biserica Pen-
ticostală nr. 1 din Micherechi a 
organizat în această perioadă ser-
vicii speciale de evanghelizare. La 
aceste seri speciale, biserica din 
Micherechi a avut în fiecare seară 
oaspeţi atât din Ungaria, cât şi de 
la alte biserici din România, pastor 

Pavel Tipei, Arad, pastor Radu Ma-
riş, Biserica Penticostală „Speranţa”, 
Oradea, Pataki Albert, preşedintele 
Cultului Penticostal din Ungaria, etc.

27 februarie – În sala de confe-
rinţe a Castelului Almásy din Vareu 
(Gyulavári) a avut loc festivitatea 
de încheiere a proiectului X-Parc. 
La eveniment a participat şi o dele-
gaţie a oraşului partener de proiect 
Arad, condusă de Mihai Pascu, care 
a sintetizat realizările proiectului 
transfrontalier. Programul finanţat 
de Uniunea Europeană a început 
în anul 2013.

u

Evanghelizare la Biserica penticostală nr. 1 din Micherechi
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Luna martie
1 martie – Duminica Ortodoxiei, 

prima Duminică din Postul Mare, 
are pentru credincioşii ortodocşi 
de la Budapesta şi o însemnătate 
aparte. Aceştia îşi exprimă, prin par-
ticiparea la diferite slujiri liturgice, 
comuniunea frăţească inter-ortodo-
xă, care trece dincolo de neam şi de 
ţară. Cu binecuvântarea Înaltpreas-
finţitului Părinte Marc Golovcov, 
Arhiepiscop de Iegorevsk, în cadrul 
Patriarhiei Moscovei şi conducător 
al Eparhiei Ortodoxe Maghiare, şi în 
acest an, în Catedrala ortodoxă afla-
tă în Piaţa Petőfi din Budapesta, a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhie-

rească de către Preasfinţitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, aflat în frun-
tea unui sobor de clerici (preoţi şi 
diaconi) reprezentând cele cinci 
jurisdicţii ortodoxe din Ungaria. La 
acest prilej aparte de manifestare 
a comuniunii frăţeşti inter-orto-
doxe din Ungaria au participat, de 
asemenea, numeroşi credincioşi 
aparţinând celor cinci jurisdicţii 
ortodoxe şi mai multe oficialităţi, 
între care s-a numărat şi domnul 
Fedor Tibor, Directorul Sectorului 
de coordonare a Relaţiilor cu Cul-
tele, din cadrul Secretariatului de 

Duminica Ortodoxie, la Budapesta
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Sărbătoarea Mărţişorului, la Uniunea Culturală, din Jula
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Stat pentru Culte de la Budapesta.
5 martie – Consulatul General 

al României la Jula, Uniunea Cul-
turală a Românilor din Ungaria în 
parteneriat cu Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Arad a organizat un 
eveniment de mărţişor cu surprize 
muzicale. În cadrul programului, 
etnografa Emilia Martin a povestit 
despre credinţele populare de la 
început de primăvară şi despre 
tradiţiile legate de Mărţişor, eleve 
de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula şi 
de la şcoala generală din Bătania au 
încântat sufletele cu muzică popu-
lară românească şi muzică clasică şi 
muzică uşoară, iar Trupa „Fly&Char-
lie” din Arad au cântat evergreenuri 

Concert de muzică uşoară, un cadou de Mărţişor

prezentate într-o manieră originală. 
Evenimentul s-a ţinut la sediul 
Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria, unde a fost aranjată şi o 
expoziţie de mărţişoare. 

6 martie – Consulatul General al 
României la Seghedin, în colaborare 
cu Centrul de Cultură şi Artă al jude-
ţului Sălaj, Şcoala Generală Bilingvă 
„Lucian Magdu” din Bătania, Insti-
tutul Limbii Române reprezentat de 
lector dr. Elena Sandu şi lector Mari-
eta Gavra a organizat manifestarea 
culturală „Sărbătorile primăverii”. 

13 martie – Institutul Cultural 
Român Budapesta a organizat în 
saloanele sale un recital de muzică 
de cameră susţinut de Cvartetul 
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„Tiberius”. Cvartetul de Coarde 
„Tiberius” s-a format în anul 1994. 
În prezent este alcătuit din tinerii 
muzicieni Molnár Tibor (vioara I), 
Lokodi Károly (vioara II), Molnár Józ-
sef (violă) şi Zágoni Előd (violoncel).

15 martie – La finalul Sfintei 
Liturghii Arhiereşti de la Capela or-
todoxă din Aletea a fost semnat un 
contract de colaborare între Parohia 
românească din Aletea, reprezen-
tată prin pr. Alexandru Şereş şi Au-
toguvernarea Româneas-că Locală, 
reprezentată prin preşe-dintele 
acesteia Gheorghe Bágy. Această 
colaborare a aletenilor vizează un 
sprijin financiar acordat parohiei, în 
măsura posibilităţilor, pentru bunul 
mers al vieţii liturgice săptămânale, 

Mărţişor, la Consulatul General al României la Seghedin

sau pentru susţinerea altor activi-
tăţi culturale şi spirituale desfăşu-
rate de Biserică de-a lungul anului, 
dar şi sprijinirea unor lucrări de 
restaurare şi întreţinere a imobilului 
capelei, atunci când va fi necesar. La 
slujba oficiată de PS Episcop Siluan 
şi pr. Alexandru Şereş, alături de 
credincioşi, a luat parte şi primarul 
Pluhár László.

– Nicolae Luţai, profesorul pensi-
onar de matematică şi fizică, care a 
predat la Liceul „N. Bălcescu” timp 
de 43 de ani, a fost distins cu pre-
miul „Pentru învăţământul oraşului 
Jula”. Distincţia a fost înmânată de 
către primarul dr. Görgényi Ernő, în 
cadrul unei festivităţi organizate în 
Sala festivă a Primăriei. Profesorul 
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Colaborare între români la Aletea

Distincţia oraşului Jula pentru profesorul Nicolae Luţai
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Luţai a mai fost distins înainte de 
anul pensionării sale din 2013, în 
anul 2011, în cadrul festivităţilor 
ocazionate de Ziua Pedagogilor, la 
Primăria oraşului Jula, pentru cele 
patru decenii de activitate depuse 
în învăţământ ca profesor de mate-
matică, fizică şi informatică. În anul 
1987 a primit distincţia Ministerului 
Culturii.

20 martie – Maestrul Ovidiu 
Barteş, dirijor şi un virtuos violonist 
din România, un nume prezent pe 
mai toate albumele interpreţilor de 
muzică populară din Transilvania, 
a concertat în capitala Ungariei, la 
Casa Muzicii „Fonó”. După concert 
s-a ţinut şi un joc tradiţional. 

22 martie – Orchestra de Man-

doline a Bisericii baptiste „Betel” 
din Salonta, împreună cu pastorul 
Florin Cociubei, a fost oaspetele 
Bisericii baptiste din Micherechi. Ti-
nerii creştini din Salonta au susţinut 
un concert extraordinar de muzică 
creştină spre slava lui Dumnezeu. 
Programul de slujire a adunat la 
Micherechi, într-o slujire comună, 
grupurile de tineri din cele două 
localităţi, ele întreţinând o relaţie 
frăţească de mai mult timp.

24 martie – Institutul Cultural 
Român Budapesta, în colaborare 
cu Asociaţia Femeilor Ortodoxe 
Române din Budapesta a organi-
zat o expoziţie de icoane pe sticlă 
realizată de copii din comunitatea 
românească. Icoanele pe sticlă sunt 

Oaspeţi din România, la biserica baptistă din Micherechi
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rezultatul a trei tabere de creaţie, 
organizate în vacanţele şcolare ale 
elevilor, în perioada 2012–2014, de 
către Asociaţia Femeilor Ortodoxe 
Române din Budapesta. Sub în-
drumarea pr. Cosmin Pop, parohul 
bisericii ortodoxe româneşti din 
Jaca, copiii români din Budapesta au 
învăţat în decursul celor trei tabere, 
de câte o săptămână, să deprindă o 
parte din tainele pictării de icoane 
pe sticlă, care s-au concretizat prin 
câteva zeci de icoane, expuse la 
sfârşitul fiecărei tabere şi în holurile 
capelei româneşti din Budapesta, 
pentru a putea fi admirate de că-
tre credincioşi. Printr-un proiect 
comun, iniţiat de ICR şi AFORB, la 
sediul Institutului a fost organizată 
o expoziţie cuprinzând aproximativ 
30 de icoane pictate pe sticlă, selec-
tate dintre lucrările copiilor, care au 
putut fi admirate de vizitatori.

26 martie – Artişti din judeţele 
Cluj, Arad, Caraş-Severin şi Timiş 

au venit la Jula, pentru a expune 
icoane pe sticlă, la Centrul de Do-
cumentare şi Informare al AŢRU. 
Expoziţia a cuprins icoane pictate 
pe sticlă, care în anul 2014 au fost 
expuse la Mănăstirea Nera, jud. 
Caraş-Severin, iar o parte dintre 
acestea vor fi donate pentru o clini-
că de oncologie ce va fi construită şi 
dată în funcţie sub purtarea de grijă 
a acestei mănăstiri. 

29 martie – La doar câteva zile 
după sărbătoarea „Bunavestire”, 
credinicoşii de la Capela ortodoxă 
din Crâstor au serbat hramul bise-
ricii. Sfânta Liturghie a fost săvârşită 
de PS Episcop Siluan, împreună 
cu pr. paroh Alexandru Şereş şi cu 
alţi slujitori de la Centrul Eparhial 
din Jula. Cu această ocazie a fost 
oficiată şi sfinţirea lăcaşului de 
cult în urma unor lucrări ample de 
restaurare.

Expoziţie de icoane, realizate de copii, la ICR Budapesta

u
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Sărbătoarea hramului la biserica ortodoxă din Crâstor

Expoziţie de icoane, la Centrul de Documentare al AŢRU
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Luna aprilie
2 aprilie – Centrul de Studii 

Est-Mediteraneene, în colaborare 
cu Institutul Cultural Român Bu-
dapesta a organizat o conferinţă 
publică pe teme de istorie la Uni-
versitatea Central-Europeană. Dr. 
Habil. Cristian Găzdac a susţinut 
conferinţa publică „Viaţa cotidiană 
romană prin monede pe cursul 
mijlociu şi inferior al Dunării” în Sala 
Gellner a Universităţii Central-Euro-
pene din capitala ungară. 

15 aprilie – Catedra de peda-
gogie a Facultăţii „Gál Ferenc” din 
Szarvas, în cadrul căreia funcţio-
nează şi Catedra de limba română 
pentru învăţătorii şi educatorii 
de naţionalitate, a organizat pe 
conferinţa cu tema „Valori comu-
ne”. Ajunsă la cea de-a IV-a ediţie, 
conferinţa naţionalităţilor a fost 
dedicată învăţământului pedagogic 
în limbile minorităţilor din Ungaria. 
Alături de conducerea facultăţii, 
a colaborat Catedra Pedagogică a 
Naţionalităţilor din Sarvaş, condusă 
de prof. Florin Olteanu, în cadrul 
căreia funcţionează catedrele de 
limba română, germană şi slovacă. 

16 aprilie – Filiala Seghedin a In-
stitutului Cultural Român Budapes-
ta a adus o nouă expoziţie din ciclul 
„Artişti plastici români din Ungaria”. 
Este vorba despre expoziţia de artă 
plastică contemporană cuprinzând 
lucrări semnate de Aurelia Nemeş 
şi Adela Kiss.

17 aprilie – Monumentul funerar 
al învăţătoarei din Bătănia, Cornelia 
Magori, a fost sfinţit în cimitirul 
din Bătania, de către preotul paroh 
Ilie Ciocan. După inaugurare, la 
monument au fost depuse flori de 
către foşti colegi, elevi, prieteni, 
oameni care au cinstit-o pe doamna 
învăţătoare. La eveniment au mai 
fost de faţă reprezentanţi ai şcolii 
şi grădiniţei româneşti din Bătania, 
un grup de copii de la şcoala ge-
nerală şi români din Bătania. Anul 
acesta s-au împlinit 7 ani de când 
învăţătoarea bătăniană, Cornelia 
Magori, după o activitate devotată, 
depusă în învăţământul românesc, 
a decedat.

19 aprilie – Prima duminică 
după Sărbătoarea Sfintelor Paşti, 
duminica Sfântului Apostol Toma, 
este, prin tradiţie, şi la românii 
din Ungaria sărbătoarea Paştilor 
Morţilor. Însă în această zi de du-
minică, românii din Budapesta îşi 
amintesc nu doar de rudele lor, ci şi 
de familia binefăcătorului mecena 
Emanuil Gojdu, cel care le-a dăruit 
acum 115 şi locul în care se roagă 
sărbătoare de sărbătoare, la Capela 
din str. Holló. În această zi, la capela 
românească s-a săvârşit o slujbă 
arhierească, condusă de PS Episcop 
Siluan şi pr. paroh Marius Maghiaru, 
pr. protosinghel David Pop şi alţi 
preoţi. Potrivit tradiţiei, la finalul Sf. 
Liturghii, au fost săvârşite slujbe de 
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Conferinţa naţionalităţilor, la Facultatea Pedagogică din Sarvaş
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Paştile Morţilor la comunitatea românească 
din Budapesta
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pomenire pentru odihna sufletelor 
celor adormiţi, după care s-a mers 
în pelerinaj la cimitirul Kerepesi, 
acolo unde se află monumentul fu-
nerar al familiei Gojdu. Evenimentul 
a avut loc în organizarea Parohiei 
ortodoxe române de la Budapesta 
şi a Autoguvernării româneşti din 
sectorul VII al capitalei.

21 aprilie – La Institutul Cultural 
Român Budapesta a avut loc ver-
nisajul expoziţiei intitulată „Ingo 
Glass: Forme şi culori în spaţiu”, în 
prezenţa artistului plastic Ingo Glass 
şi a criticului şi istoricului de artă 
P. Szabó Ernő. Expoziţia a cuprins 
lucrări de artă plastică realizate de 
sculptorul Ingo Glass, documente 
din cariera artistică a acestuia şi fo-
tografii de arhivă care rememorea-
ză momente importante din viaţa 
sculptorului, precum şi întâlnirea 
cu personalităţi din diverse domenii 
din întreaga lume.

23 aprilie – La sărbătoarea Sfân-
tului Mare Mucenic Gheorghe, 
Purtătorul de biruinţă, Preasfinţitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, a 
săvârşit Sfânta Liturghie Arhiereas-
că, cu prilejul hramului, în fruntea 
unui sobor de clerici, la Paraclisul de 
lemn, în stil maramureşean, de la 
Otlaca-Pustă. Paraclisul de lemn de 
la Otlaca-Pustă a fost sfinţit în anul 
2013 de către ÎPS Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, PS Părinte 
Siluan, Chiriarhul locului şi PS Părin-
te Paisie Lugojanul, Episcopul-Vicar 
al Arhiepiscopiei Timişoarei, în 

prezenţa multor clerici din Ungaria 
şi România, şi a fost unul dintre 
obiectivele proiectului european 
transfrontalier, pe tema dezvoltării 
turismului religios în zona judeţe-
lor Bichiş, din Ungaria şi Arad, din 
România.

23–26 aprilie – La Budapesta 
a avut loc cea de a 22-a ediţie a 
Festivalului Internaţional al Cărţii. 
Evenimentul se organizează în fi-
ecare an începând din data de 23 
aprilie, zi declarată de UNESCO ca 
Ziua mondială a cărţii şi a dreptului 
de autor. În acest an, ţara invitată de 
onoare a fost Turcia, iar scriitorul 
american Jonathan Frazen a primit 
tradiţionalul premiu al oraşului Bu-
dapesta. România a participat şi în 
acest cu un stand naţional realizat 
de Ministerul Culturii, precum şi cu 
un bogat program la care au par-
ticipat scriitori români consacraţi: 
Matei Vişniec, Ioana Pârvulescu, 
Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, 
Daniel Bănulescu, Mariana Gorczy-
ca, precum şi tânărul poet Andrei 
Doşa. În calitate de moderator a fost 
invitat criticul literar Dan Cristea.

24–26 aprilie – Asociaţia Română 
de Istorie a Presei (ARIP) a organizat 
cel de-al VIII-lea Congres Naţional 
de Istorie a Presei din România, la 
Oradea. Întâlnirea a fost dedicată 
împlinirii a 150 de ani de la apari-
ţia revistei culturale „Familia” din 
Oradea. Participanţii la congres au 
făcut şi o deplasare la Leta Mare, în 
Ungaria, pentru a cunoaşte locurile 
în care a copilărit şi a crescut Iosif 
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Participare românească la Festivalul Internaţional al Cărţii
de la Budapesta
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Vulcan, fondatorul „Familiei” şi un-
de-şi doarme somnul de veci mama 
scriitorului, Victoria Irinyi (Irimie). 
Conferinţa avut ca temă principală 
„Presa culturală”.

25 aprilie – Spectacolul „Furtu-
na” al Teatrului Naţional Bucureşti a 
fost prezent la Budapesta, în cadrul 
Festivalului Internaţional MITEM, 
pe scena mare a Teatrului Naţional. 
Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” 
din Bucureşti a participat la acest 
festival cu spectacolul „Furtuna” 
de William Shakespeare, în regia lui 
Alexander Morfov, cu Ion Caramitru 
în rolul principal. Festivalul MITEM, 
desfăşurat în perioada 14–28 apri-
lie, în cadrul Festivalului de Primă-
vară de la Budapesta, a reunit 20 de 
spectacole din 13 ţări.

26 aprilie – La Catedrala ortodo-
xă „Sfântul Nicolae” din Jula a avut 
loc un concert de cântări pascale. 
Concertul a fost susţinut de co-
rul copiilor de la şcoala generală 
românească din Jula şi de Corul 
românesc „Pro Musica”, ambele 
dirijate de Adrian Bughi din Arad. 
Evenimentul a fost un dar de suflet 
oferit credincioşilor cu ocazia săr-
bătorilor pascale. Zeci de julani au 
dat curs invitaţiei de a fi prezenţi 
la acest moment de muzică corală. 
Repertoriul pregătit pentru concert 
a introdus ascultătorii în perioada 
prepascală şi a continuat cu lucrări 
dedicate Învierii Domnului şi Săp-
tămânii Luminate, presărate cu 
poeme de Ziua Mamei.

Concert de Paşti în Catedrala Sf. Nicolae din Jula

u
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Luna mai
3 mai – Biserica Baptistă din 

Micherechi a fost gazda unui spec-
tacol de muzică şi poezie intitulat 
„Un zâmbet pe faţa ta”. Cu zece 
ani în urmă, Dumnezeu a împlinit 
dorinţa inimii actorului Cristian 
Necula de a ajunge la Tichileşti, la 
acei oameni care-şi duc traiul izolaţi 
de lume. Motivul izolării lor este că 
sunt atinşi de o boală nimicitoare al 
cărei nume poate aduce fiori numai 
pronunţându-o: lepra. De atunci, în 
fiecare an, Cristian Necula le întinde 
o mână de ajutor acelor fiinţe mai 
puţin privilegiate. Biserica Baptistă 
din Micherechi a fost prima staţie 
dintr-un turneu de o lună de zile al 

„Un zâmbet pe faţa ta”, în biserica baptistă din Micherechi

lui Cristian Necula, care s-a încheiat 
pe 31 mai la Linz, Viena şi Gratz.

6 mai – La sediul din Budapesta al 
Oficiului Avocatului Poporului („Ofi-
ciul pentru Protecţia Drepturilor 
Fundamentale” – „Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala”) şi sub egida 
acestei instituţii a avut loc o confe-
rinţă despre drepturile culturale ale 
minorităţilor naţionale din Ungaria 
şi rolul bisericilor şi al cultelor în 
cadrul comunităţilor pe care le de-
servesc şi în relaţiile lor cu statul. La 
întâlnire au fost invitaţi să participe 
şi reprezentanţi ai bisericilor şi con-
ducători de culte, între aceştia nu-
mărându-se şi Preasfinţitul Părinte 
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Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria. La întâlnire au 
luat parte, de asemenea, Soltész 
Miklós, Secretar de Stat pentru 
Culte şi Naţionalităţi, ombudsma-
nul Székely László, Szalayné Sándor 
Erzsébet, adjuncta ombudsmanului 
pentru drepturile naţionalităţilor, 
etc. Conferinţa a cuprins o prezen-
tare a rolului bisericilor şi cultelor în 
cadrul etniilor de care aparţin şi în 
viaţa oamenilor, precum şi impor-
tanţa misiunii pe care o desfăşoară 
fiecare în parte şi a bunelor relaţii 
dintre ele.

7 mai – Vizita de lucru a minis-
trului român de externe Bogdan 
Aurescu, la Budapesta, a cuprins ca 
punct distinct o întâlnire cu câţiva 
membri ai comunităţii româneşti 

Conferinţă la sediul Oficiului Avocatului Poporului, din Budapesta

din Ungaria. Această întrevedere s-a 
desfăşurat într-un loc simbolic pen-
tru toţi românii, la Capela ortodoxă 
română aflată în Curţile Gojdu din 
Budapesta. La întâlnire au participat 
conducători ai instituţiilor şi organi-
zaţiilor reprezentative ale românilor 
din Ungaria: PS Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, pr. Marius Maghiaru, pro-
topop de Budapesta şi preşedinte 
al Uniunii Culturale a Românilor 
din Ungaria (UCRU), Margareta Tat, 
primarul comunei Micherechi, dr. 
Maria Berényi, director al Institu-
tului de Cercetări a Românilor din 
Ungaria, Eva Iova-Şimon, director 
al săptămânalului „Foaia româneas-
că”, Tiberiu Boca, redactor pentru 
emisiunile în limba română, de 
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Întâlnire cu ministrul de externe Bogdan Aurescu, 
la capela românească din Budapesta

Ziua Europei, la Seghedin
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radio şi televiziune, de la Studioul 
din Seghedin, pr. David Pop, con-
ducătorul Aşezământului Monahal 
Românesc „Sfântul Ioan Botezăto-
rul” din Capela din Budapesta şi 
Gabriela Elekeş, preşedintele Aso-
ciaţiei Femeilor Ortodoxe Române 
din Budapesta.

– La Catedra de Limba şi Literatu-
ra Română a Facultăţii Pedagogice 
„Juhász Gyula” din Seghedin s-a 
desfăşurat o întâlnire intitulată „În 
jurul mesei rotunde”. Evenimentul a 
oferit participanţilor în tema „Limba 
română în şcolile din medii pluri-
lingve” un schimb de idei şi experi-
enţe cu oaspeţi de la Facultatea de 
Litere a Universităţii Dunărea de Jos 
din Galaţi: dr. Gina Necula, dr. Ionel 
şi Rodica Apostolatu. Profesorii din 
România s-au aflat în cursul săptă-
mânii trecute la Seghedin, în cadrul 
Programului ERASMUS+.

8–9 mai – La Institutului Cultural 
Român Budapesta a avut loc con-
certul „Jazz For Two”, un eveniment 
în premieră care i-a reunit pe ace-
eaşi scenă, într-un dialog muzical, 
pe doi importanţi reprezentanţi ai 
jazz-ului din România şi din Unga-
ria: Emil Bîzgă, trompetist de jazz 
recunoscut pe plan internaţional 
şi chitaristul István Gyárfás din Un-
garia. Cu o zi mai târziu la Atlétikai 
Centrum a avut loc un alt concert de 
jazz dedicat „Zilei Europei” sub ge-
nericul „EU Jazz Express”. Emil Bîzgă 
a cântat împreună cu muzicieni de 
jazz din Polonia, Finlanda, Ucraina, 
Israel, Turcia şi Ungaria.

14 mai – Consulatul General 
al României la Jula a organizat un 
program cultural-artistic, pentru a 
marca „Ziua Europei”. Evenimen-
tul a avut loc la Centrul Cultural 
Românesc, din cadrul Liceului 
„Nicolae Bălcescu” din Jula. Ma-
nifestarea a cuprins un program al 
Ansamblului de dansuri populare al 
Liceului „Nicolae Bălcescu”; „Moftul 
român” – piesă de teatru, regizată 
de Nora Chiriac Tiu, interpretată 
de Echipa de teatru amator al Lice-
ului „Nicolae Bălcescu”; Program 
de muzică şi dansuri populare al 
Ansamblului folcloric „Bârzava” al 
Primăriei Municipiului Reşiţa, jude-
ţul Caraş-Severin; Program artistic 
susţinut de doamna Ionela Prodan, 
reprezentant special pentru românii 
de pretutindeni.

15 mai – La Consulatul General al 
României de la Seghedin a avut loc o 
manifestare culturală dedicată Zilei 
Europei. La eveniment au fost invi-
taţi numeroşi oaspeţi din România 
dar şi români din Seghedin, Cenadul 
Unguresc şi Hódmezővásárhely. În 
cadrul programului au fost rostite 
cuvântări despre importanţa Zilei 
Europei, din partea domnului con-
sul general Ioan Fodoreanu, gazda 
acestei manifestări, a PS Episcop Si-
luan şi a profesorului Gabriel Moisă 
de la Oradea, iar solişti instrumen-
tişti şi artişti vocali ai Ansamblului 
Folcloric „Meseşul” din Zalău au 
încântat asistenţa cu melodiile 
interpretate şi cu frumoasele lor 
costume populare.
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– La Jula a avut loc semnarea 
unui protocol de înfrăţire între 
direcţiunea Liceului „Nicolae Băl-
cescu” din Jula şi Colegiul Naţional 
„Traian Lalescu” din Reşiţa, care va 
asigura un schimb de experienţă 
între aceste două instituţii de în-
văţământ, din Ungaria şi România. 
Conducerea colegiului bănăţean a 
oferit Liceului „N. Bălcescu” o do-
naţie de 400 de volume, în limba 
română.

17 mai – Cu doar câteva zile 
înainte de sărbătoarea Înălţarea 
Domnului, Biserica Ortodoxă Româ-
nă din Otlaca-Pustă cu hramul „Înăl-
ţarea Domnului” s-a aflat în sărbă-
toare. Cu prilejul sărbătorii hramu-
lui, Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească în biserica din Otlaca, 
împreună cu Preasfinţitul Părinte 
Paisie Lugojanul, Episcopul-Vicar 
al Arhiepiscopiei Timişoarei, care 
în trecut a slujit în calitate de Iero-
monah la Otlaca-Pustă vreme de 5 
ani. Cei doi episcopi au condus un 
numeros sobor de preoţi şi diaconi, 
de la biserici româneşti din Ungaria 
şi România. Răspunsurile la strană 
au fost date de grupul coral „Theo-
foros” al Arhiepiscopiei Timişoarei.

19 mai – Institutul Cultural Ro-
mân din Budapesta a organizat în 
parteneriat cu Budapest Music Cen-
ter (BMC), recitalul de muzică de ca-
meră „Lumière” susţinut de Matei 
Ioachimescu (flaut) şi Cătălina But-
caru (pian). Programul recitalului 
de la Budapesta a cuprins: Claude 

Debussy – Preludiu la după amiaza 
unui faun, André Jolivet – Chant 
de Linos, Vasile Jianu – Preludiu şi 
Rigaudon, Jules Mouquet – Sonata 
„La flute de Pan”.

21 mai – De Înălţarea Domnu-
lui s-a sărbătorit şi Ziua Eroilor şi 
a martirilor neamului românesc, 
sărbătoare naţională a poporu-
lui român. Consulatul General al 
României de la Jula, reprezentat 
prin Florin Vasiloni, consul general, 
a organizat în locaţii din cadrul 
circumscripţiei consulare de care 
răspunde, ceremonii de cinstire a 
memoriei eroilor români, care au in-
clus slujbe religioase şi depuneri de 
coroane de flori în oraşul Dobriţân 
au fost depuse coroane la monu-
mentul ostaşului român, din Piaţa 
Bocskai şi din Cimitirul municipal, 
la care a participat în calitate de 
reprezentant al Primăriei Dobriţân, 
domnul dr. Fauszt Zoltán, secretar 
adjunct al primăriei. Apoi, delegaţia 
consulatului julan s-a deplasat în 
oraşul Hajdúböszörmény, unde au 
fost primiţi de către viceprimarul 
Sőrés István. La ceremonia desfăşu-
rată în „Cimitirul soldatului român” 
au participat reprezentanţi ai auto-
rităţilor locale, poliţiei, precum şi 
media locală. 

22 mai – La monumentul eroi-
lor români căzuţi în Primul Război 
Mondial din cimitirul orăşenesc 
din Seghedin, pr. protopop Aurel 
Becan a săvârşit o slujbă de po-
menire, fiind apoi depuse coroane 
de flori din partea Consulatului 
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Credincioşi la hramul bisericii din Otlaca-Pustă

Ziua Eroilor
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General al României la Seghedin şi 
alte instituţii din oraşul de pe Tisa. 
Manifestarea a fost organizată de 
Ioan Fodoreanu, consul general al 
României la Seghedin.

23 mai – La sediul Uniunii Cul-
turale a Românilor din Ungaria a 
avut loc şedinţa adunării generale, 
lucrările şedinţei fiind conduse de 
preşedintele Marius Maghiaru. La 
început s-a făcut prezentarea dării 
de seamă despre activitatea din 
anul 2014 a Uniunii şi au fost dez-
bătute şi aprobate gospodărirea din 
anul 2014 atât a Uniunii Culturale 
cât şi a Editurii NOI, care editează 
săptămânalul „Foaia românească”.

28 mai – Ambasada României 
de la Budapesta a depus coroane 
de flori la monumentele eroilor 
români din Prügy, Perkupa, Me-
gyaszo, Abaújszántó, Nyíregyháza, 

Mişcolţ, Ostffyasszonyfa, Jász-
berény şi Tápiószecső.

– La Centrul Cultural Românesc 
din Jula a avut loc conferinţa cu 
tema „Tradiţie şi cultură bizantină în 
arta eclezială românească. Tehnica 
pictării icoanei pe lemn”, referitoare 
la activităţile atelierului de pictat 
icoane pe lemn, organizat la Liceul 
„Nicolae Bălcescu din Jula, pentru 
elevii instiuţiei. Proiectul educa-
tiv-religios de pictare a icoanelor, 
destinat elevilor români din Jula, a 
fost iniţiat de către Episcopia Orto-
doxă Română din Ungaria în colabo-
rare cu instituţia de învăţământ mai 
sus amintită, împreună cu Atelierul 
de pictură „Divin Art” din Iaşi. 

29 mai – La Centrul de Docu-
mentare şi Informare al AŢRU a 
avut loc vernisajul unei expoziţii 
de icoane pe lemn, cuprinzând 

Şedinţa Adunării generale a UCRU
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colecţia particulară de icoane a lui 
Gavril Gurzău, un român din Jula, 
originar din Micherechi. Cu aceeaşi 
ocazie, pr. Petru Puscaş, parohul 
Bisericii „Sf. Parascheva” din Jula, 
şi-a lansat volumul cu titlul „Con-
tribuţii la studiul istoriei religiilor, 
în sfera culturală maghiară”, care 
conţine, practic, teza sa de doctorat. 
Lansarea volumului a avut loc la 
Centrul Cultural Românesc din Jula, 
după vernisarea expoziţiei de la 
Centrul de Documentare, unde au 
fost expuse alte icoane din colecţia 
domnului Gurzău, icoane de mare 
valoare cumpărate de la diferiţi 
iconari şi din locuri diferite, cum ar 
fi mănăstiri din România, mănăstiri 
de pe Muntele Athos şi chiar de la 
Ierusalim.

30 mai – La Casa de cultură din 
Aletea a avut loc Întâlnirea clubu-
rilor de naţionalitate din Judeţul 

Bichiş. În organizarea doamnei 
Elisabeta Ardelean, directorul in-
stituţiei au participat şase cluburi 
de naţionalitate, români şi slovaci 
din judeţ, cu un variat program 
cultural de cântece şi dansuri po-
pulare. Şi-au dat concursul în faţa 
a peste o sută de invitaţi Corul clu-
bului pensionarilor din Chitighaz cu 
cântece populare româneşti, tinerii 
de la Şcoala de artă „Kalaris” din 
Chitighaz au prezentat dansuri din 
Chitighaz şi Nădab, trei grupuri de 
ceteraşi ai naţionalităţii slovace din 
judeţ au adus cântece autentice, 
iar Păstrătorii de tradiţii din Aletea 
au încheiat programul cu dansuri 
şi cântece tradiţionale româneşti 
din Aletea. 

– La parohia românească din 
Budapesta, sub preşedinţia Preas-
finţitului Părinte Episcop Siluan, 
s-a desfăşurat prima conferinţă 

Conferinţă despre pictarea icoanei, la Jula
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preoţească misionar-pastorală 
anuală din cadrul Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, dedicată 
„Anului omagial al misiunii parohiei 
şi mânăstirii azi şi Anului comemo-
rativ al Sfântului Ioan Gură de Aur 
şi al marilor păstori de suflete din 
eparhii”, potrivit temelor stabilite 
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române. La eveniment au parti-
cipat preoţii şi diaconii de la Centrul 
Eparhial, Catedrala Episcopală şi 
celelalte biserici ale Episcopiei, iar 
gazda manifestării din acest an a 
fost pr. Marius Maghiaru, Protopop 
de Budapesta. 

31 mai – În Duminica Rusaliilor, 
la Otlaca-Pustă, mulţi români din 
judeţul Bichiş, dar şi invitaţi şi multe 
oficialităţi au răspuns invitaţiei Aso-
ciaţiei Culturale Româneşti „Mihai 
Purdi” din localitate la evenimentul 

„Ziua românilor din Otlaca” şi la 
aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea 
asociaţiei, condusă de Eva Bocsor 
Karancsi. Programul zilei a început 
dimineaţa cu Sf. Liturghie Arhiereas-
că oficiată de PS Siluan, Episcopul 
Românilor din Ungaria, pr. arhiman-
drit Calinic Covaci şi alţi diaconi de 
la Episcopia din Jula. Răspunsurile 
liturgice au fost date de Corul „Pro 
Musica” din Jula, aflat sub conduce-
rea prof. Adrian Bughi din Arad. Tot 
în locaşul de cult, în cadrul aceloraşi 
manifestări aniversare, a avut loc 
şi un concert care a cuprins cântări 
bisericeşti specifice Rusaliilor, dar 
şi alte frumoase cântări româneşti, 
oferite de Corul „Pro Musica” din 
Jula, precum şi pricesne bisericeşti 
interpretate cu multă sensibilitate 
de două interprete din Salva.

Conferinţă preoţească, la Budapesta

u
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Expoziţie de icoane la Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU 
(sus) şi la Liceul „N. Bălcescu” (jos), din colecţia particulară 

a lui Gabriel Gurzău
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Luna iunie

3 iunie – Seria „Bijuterii muzica-
le” a oferit un recital de pian sus-
ţinut de Sînziana Mircea, la sediul 
ICR Budapesta. Sînziana Mircea 
are o bogată experienţă artistică 
dobândită pe scene importante 
din Europa, Asia şi SUA. Programul 
recitalului de la Budapesta include 
piese de: Schubert, Liszt, Chopin, 
Albeniz, Enescu şi Rahmaninov. 

5–9 iunie – Un mic grup de 
credincioşi de la Parohia Ortodoxă 
Română din Budapesta, cu con-
ducerea părintelui paroh Marius 
Maghiaru şi cu binecuvântarea 
Prea Sfinţitului Episcop Siluan, cu 

Pelerinajul budapestanilor, la mănăstiri din România

contribuţia financiară a Autoguver-
nării Române din sectorul VII – Bu-
dapesta, a efectuat un pelerinaj la 
mănăstirile din Banat şi din judeţul 
Mehedinţi. 

8 iunie – Primăria oraşului Jula a 
organizat Ziua Pedagogilor, la Sala 
„Vigadó”. La sărbătoarea organizată 
în special pentru profesori şi peda-
gogi au fost înmânate distincţii pen-
tru mai mulţi profesori ai şcolilor din 
circumscripţia julană. Din rândul 
comunităţii româneşti din Ungaria 
au primit Premiul primarului ora-
şului Jula: Tünde Ruja Nyári, educa-
toare la Grădiniţa din Oraşul Mare 
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Românesc din Jula, Andreea Cefan 
Szántó, directoarea adjunctă a Li-
ceului „N. Bălcescu” din Jula, Ana 
Radici Repisky, directoarea adjunctă 
a şcolii generale româneşti din Jula, 
iar Veronica Garami, profesoară la 
Şcoala generală „Implom József” 
din Jula a fost distinsă din partea 
circumscripţiei şcolare julane. 

12 iunie – Institutul Cultural 
Român Budapesta a organizat un 
concert intitulat „Muzică veche 
din România secolelor al XVII-lea 
şi al XVIII-lea”, în interpretarea 
Ansamblului „Flauto Dolce”, în 
Sala Festivă a Palatului Regal din 
Gödöllő. Au fost interpretate piese 
de muzică veche, fragmente din 
Codex Caioni, cântece tradiţionale 
armeneşti, cântece vechi hasidice, 

cântece şi dansuri româneşti şi 
creaţii de Joseph Bengraf, Martin 
Schneider şi Johann Sartorius. Ini-
ţiat de Institutul Cultural Român 
Budapesta în 2013, programul „Bi-
juterii muzicale” este un proiect de 
succes care promovează muzicieni 
din România.

13 iunie – Asociaţia Păstrătorilor 
de Tradiţii din Aletea, condusă de 
Gheorghe Bagy, a organizat la Casa 
românilor din Aletea o manifestare 
cu tradiţii româneşti, gastronomie 
şi petrecere în aer liber. Întâlnirea 
a debutat cu un program de gătit şi 
a continuat cu o petrecere şi „joc”.

15 iunie – La Teatrul „Katona 
József” din Budapesta a fost pre-
zentată piesa cu titlul „Păi… despre 
ce vorbim noi aici, domnule?”, 

Spectacol de teatru cu Marcel Iureş şi George Mihăiţă, la Budapesta
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semnată de cunoscutul jurnalist 
de televiziune, Cătălin Ştefănescu, 
în regia unuia dintre cei mai de 
seamă regizori români, Alexandru 
Dabija, de la Teatrul Act. În cele 
două roluri i-am întâlnit pe Marcel 
Iureş şi George Mihăiţă. Teatrul ro-
mânesc se bucură de mare renume 
în întreaga lume. Şi budapestanii au 
profitat pe deplin de această ocazie 
în organizarea ICR Budapesta.

18 iunie – La Muzeul Judeţean 
„Munkácsy Mihály” din Bichişciaba 
a avut loc vernisajul unei expoziţii 
dedicate aniversării a 300 de ani 
de la reorganizarea şi dezvoltarea 
judeţului Bichiş. Expoziţia a pur-
tat titlul: „Reîntoarcerea la Sfânta 
Coroană. Aniversarea a 300 de ani 
de la refacerea judeţului Bichiş, de 

Icoane şi obiecte liturgice ortodoxe, expuse la Bichişciaba
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după turcocraţie”. La eveniment a 
participat, alături de numeroase 
oficialităţi, şi Preasfinţitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodo-
xe Române din Ungaria. Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria. Din 
partea Episcopiei au fost oferite 
pentru perioada desfăşurării ex-
poziţiei mai multe obiecte liturgice 
(icoane prăznicare, de la Catedrala 
Episcopală din Jula, din anul 1798, 
potir din sec. XVIII, de la biserica 
din Crâstor; candelă de sec. XIX, de 
la Bătania şi două cărţi vechi: „Oc-
toihul” de la Târgovişte din 1712 şi 
„Chiriacodromionul” de la Bălgrad, 
din 1699), care au constituit două 
dintre vitrinele acestei expoziţii ce 
a fost amenajată într-una din sălile 
muzeului. 

Români din Budapesta în curtea Capelei ortodoxe, 
după un concert al naistei Oana Lianu din Oradea
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19-20 iunie – Asociaţia Femeilor 
Ortodoxe Române din Budapesta, 
Centrul Cultural, Pastoral-Misionar 
„Sfântul Vasile cel Mare”, în parte-
neriat cu Direcţia pentru Cultură 
Bihor şi cu sprijinul Autoguvernării 
Româneşti din Sectorul XI, Budapes-
ta, a organizat un program cultural 
românesc cu prilejul aniversării a 
150 de ani de la înfiinţarea revistei 
„Familia”. În cadrul programului, dl 
Lucian Silaghi, directorul Direcţiei 
pentru Cultură Bihor a prezentat 
un scurt istoric al revistei fondate 
de Iosif Vulcan. Invitatul special al 
evenimentului a fost Oana Lianu, 
maestră a naiului, care a prezentat 
un recital de muzică tradiţională 
românească, precum şi fragmente 
muzicale din repertoriul clasic.

24 iunie – Institutul Cultural 
Român Budapesta a marcat Cente-
narul Gellu Naum printr-o expoziţie 
realizată de Muzeul Naţional al 
Literaturii Române. Vernisajul expo-
ziţiei aniversare a avut loc la sediul 
ICR (str. Izsó nr. 5), în prezenţa conf. 
univ. dr. Ioan Cristescu, director 
al Muzeului Naţional al Literaturii 
Române (MNLR). Cu ocazia verni-
sajului, a fost prezentat numărul 5 
din „Caietele Avangardei”, revistă 
editată de MNLR, număr dedicat 
lui Gellu Naum. 

26 iunie – Liceul „Nicolae Băl-
cescu” din Jula a sărbătorit, într-o 
atmosferă caldă şi elegantă, ani-
versarea a 65 de ani de existenţă. 
Celebrarea a avut loc la Centrul 
Cultural Românesc, cu participarea 

numeroşilor invitaţi: oficialităţi, 
cadre didactice, foşti dascăli şi foşti 
şi actuali elevi ai şcolii, părinţi ai 
acestora, directori şi cadre didactice 
de la alte şcoli din Ungaria unde se 
predă limba română. De fapt, tot 
anul şcolar 2014–2015 a fost de-
clarat de către conducerea Liceului 
„N. Bălcescu” din Jula ca an aniver-
sar. În decursul lui au avut loc mai 
multe activităţi cultural-educative, 
dedicate acestui moment. După 
programul artistic, invitaţii au fost 
poftiţi în curtea şcolii, unde PS Pă-
rinte Episcop Siluan a sfinţit o placă 
aniversară din piatră şi s-au depus 
coroane la bustul lui Bălcescu, aflat 
în faţa şcolii.

27 iunie – La biserica greco-cato-
lică din Pocei, care a fost renovată 
recent, s-a desfăşurat un pelerinaj 
al credincioşilor greco-catolici din 
zonă, cu ocazia sfinţirii unei icoa-
ne, copie a unei icoane „făcătoare 
de minuni”, aflată la Mănăstirea 
mariană de la Mariapócs. Preotul 
paroh de la Pocei, Zoltan Miklos, 
împreună cu un sobor de preoţi, 
a celebrat ceremonia religioasă, la 
care au participat sute de persoa-
ne. Manifestările din această zi au 
cuprins o conferinţă, un spectacol 
prezentat de elevii din Pocei, com-
petiţii sportive, etc.

29 iunie – Pe scena Centrului Cul-
tural „Kecskeméti Gábor” din Bichiş 
a avut loc concertul pianistului mi-
cherechian Norbert Hodozso. Tână-
rul a concertat împreună cu Mihai 
Demeniv, la acordeon. Concertul 
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Aniversarea a 65 de ani de existenţă 
a Liceului „N. Bălcescu” din Jula
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celor doi tineri s-a înscrs în pro-
gramul „Bétazen” (Békés-Tarhosi 
Zenei Napok), un program cultural 
organizat din anul 1976 în fiecare 
vară, la Bichiş. 

29 iunie–10 iulie – Parcul pi-
toresc al Castelului Almásy din 
Chitighaz a fost eternizat şi în 
această vară în mai multe creaţii 
ale artiştilor plastici şi ale tinerilor 
care au participat la cea de-a 35-a 
ediţie a Taberei de creaţie. Tabăra a 
reunit din nou creatori din Ungaria, 
România şi Slovacia. Deschiderea 
evenimentului s-a realizat luni, 29 
iunie, în atelierele de creaţie ale 

Şcolii profesionale „Harruckern 
János” din parcul Castelului din 
Chitighaz, iar în ultima zi a taberei 
a avut loc o expoziţie din lucrările 
realizate pe parcursul celor două 
săptămâni. Această tabără inter-
naţională de creaţie de douăzeci 
de ani este patronată de Asociaţia 
„Şcoala Liberă de Arte Plastice a 
judeţului Bichiş”, a cărei preşedintă 
este prof. Deli Zoltánné Szabó Éva. 
Secretara asociaţiei este Valeria 
Megyeri, româncă din Chitighaz, 
care este coordonatorul acestei 
acţiuni de la începuturi.

Sărbătoare la greco-catolicii din Pocei

u
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Concertul pianistului Norbert Hodozso, la Bichiş

Tabără de creaţie, la Chitighaz
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Luna iulie
4 iulie – A fost organizată cea 

de-a VI-a Cupă de Şah „Alexandru 
Hoţopan”, la sediul revistei „Foaia 
Românească” din Jula. Principalul 
sponsor al evenimentului a fost 
Ambasada României la Budapesta. 
Concursul, aflat la cea de-a şasea 
ediţie, poartă numele regretatului 
Alexandru Hoţopan, fost jurna-
list, redactor-şef al revistei „Foaia 
Noastră”, între anii 1970–1990, 
mare iubitor al şahului, care vreme 
de mai mulţi ani a organizat nu-
meroase competiţii de şah pentru 
românii din Ungaria. La competiţia 
de anul acesta au participat 24 ju-
cători sosiţi de la Arad, Bichişciaba, 
Gyomaendrőd, Jula şi Dévaványa. A 
fost prezent la concurs şi maestrul 

internaţional Fekete Albert din 
Dévaványa, prezenţa lui ridicând 
nivelul concursului. Dintre jucătorii 
români din comunitate au participat 
la concurs: Andreea Ianc, Bence 
Gurzău, Balint Gurzău, Nicolae Lu-
ţai, Petru Stan şi Petru Ţapos.

5 iulie – Clopotele bisericii or-
todoxe române din Bătania, care 
îl are ocrotitor pe Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe, au chemat la 
liturghie credincioşii ortodocşi. 
La slujba arhierească săvârşită de 
Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan 
a fost sărbătorit şi părintele paroh 
Ilie Ciocan, la împlinirea a 40 de 
ani de preoţie. La slujba solemnă, 
alături de Preasfinţia Sa a slujit şi 
pr. Protosinghel Emanuel Scarlat, 

Cupa de Şah „Alexandru Hoţopan”, la Jula
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Moment de sărbătoare 
în biserica ortodoxă română din Bătania
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de la Schitul „Sfântul Lazăr” din 
Alba Iulia, pr. Aurel Becan, protopop 
de Seghedin şi diaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala Episcopală 
din Jula. Răspunsurile la liturghie au 
fost date de un grup de călugăriţe 
de la Schitul „Sfântul Lazăr” din 
Alba Iulia şi de la Centrul Eparhial 
din Arad.

10 iulie – Direcţiunea Apelor din 
zona Crişurilor, cu sediul la Jula, 
a organizat, la sala de expoziţii 
TájVízHáz, o expoziţie temporară 
din lucrările pictoriţei Elena Ruja. 
Artista originară din Micherechi, azi 
locuieşte la Jula, şi cu bucurie şi-a 
expus cele mai noi lucrări de icoane 
pictate pe lemn şi lucrări emailate în 
faţa publicului din oraşul mult îndră-
git de ea. Expoziţia ce poartă titlul 
„Lumină cerească” a fost deschisă 

pe 10 iulie la Casa TájVízHáz (Jula, 
str. Városház nr. 25).

11 iulie – La Seghedin a avut loc 
o amplă manifestare în organizarea 
Autoguvernării Românilor din oraş 
şi a Catedrei de limba şi literatura 
română a Universităţii din Seghe-
din. Programul a avut loc la Primăria 
oraşului şi a început cu seminarul 
stagiarilor POSDRU (Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane). S-au depus 
coroane de flori la placa memorială 
Kossuth-Bălcescu din piaţa Klauzál, 
care aminteşte de actul istoric al 
semnării proiectului de împăciuire 
româno-ungar de la 14 iulie 1849. 
A fost vernisată şi o expoziţie de 
fotografii: „Banatul la 2014”, pre-
zentat de prorectorul Universităţii 
de Vest din Timişoara, doamna 

Expoziţie din icoanele Elenei Ruja, la Jula
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Sărbătoare românească la Seghedin



82

Participare românească la Ziua Naţionalităţilor din Szentendre
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Otilia Hedeşan şi  lansarea ultimului 
număr al revistei „Convieţuirea – 
Együttélés”, volum coordonat de 
lectorul universitar Elena Sandu. O 
ediţie aniversară, dedicată împlinirii 
a 65 de ani de la înfiinţarea Catedrei 
de limba şi literatură română din 
Seghedin. Ziua Culturii Române la 
Seghedin s-a încheiat cu o confe-
rinţă internaţională.

20–24 iulie – Din dorinţa de a 
se reorganiza la Cenadul Unguresc 
fosta formaţie de dansuri populare 
în localitate s-a ţinut o tabără de 
dansuri. Prezenţa la tabără a fost 
compusă atât din copii şi tineri cât 
şi din mulţi adulţi. Repetiţiile au fost 
ţinute de Ciceri Attila, dansator la 
Ansamblul de Dansuri populare din 
Seghedin. 

25–26 iulie – Primul oraş la nord 
de Budapesta este oraşul Szenten-
dre, unde pe malul Dunării, au fost 
organizate Zilele naţionalităţilor, 
„Zilele Ister”. La invitaţia doamnei 
preşedintă a Autoguvernării Româ-
neşti din Szentendre, Iulia Pantea, la 
cea de-a XI-a ediţie a „Zilelor Ister” 
(Ister era vechiul nume grecesc al 
Dunării) şi a Zilelor Minorităţilor, ro-
mânii din Ungaria au fost reprezen-
taţi de către Ansamblul Păstrători-
lor de Tradiţii din Aletea. Programul 
cultural al evenimentului a debutat 
cu expoziţia „Pictura contemporană 
din Krakow: Abstracţie – Figurativi-
tate” fiind deschisă de către Roman 
Kowalski, ambasadorul Poloniei 
la Budapesta şi de către primarul 
oraşului Verseghi-Nagy Miklós. Pe 

scena cortului au debutat grupurile 
culturale ale polonezilor, slovacilor, 
românilor, croaţilor, grecilor urmată 
fiind în ziua a doua de programul 
cultural al rromilor şi al sârbilor. 
La iniţiativa Autoguvernării Româ-
neşti a judeţului Bichiş, preşedinta 
Eva Bocsor Karancsi a pregătit o 
expoziţie din cele mai minunate 
ţesături lucrate de mâini dibace 
din localitatea Otlaca-Pustă iar 
vizitatorii au putut face cunoştinţă 
cu localităţile populate de români, 
Cenadul Unguresc, Otlaca-Pustă, 
Jula, Micherechi, Bichiş, Chitighaz, 
Bătania şi Aletea, expuse într-o ex-
poziţie foto-documentară.

25–28 iulie – Autoguvernarea 
Românească din Jula, în colabo-
rare cu Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, a organizat 
o excursie de patru zile în România. 
Grupul alcătuit din elevi, profesori 
şi tineri julani au petrecut câteva 
zile minunate vizitând obiective 
turistice la Arad, Lipova, Deva, Sibiu, 
Praid, Sovata. 

26 iulie – Parohia Românească 
din Budapesta, aşezată sub ocro-
tirea duhovnicească a Sfântului 
Prooroc Ioan Botezătorul, Înainte-
mergătorul Domnului şi-a sărbătorit 
hramul. Cu acest prilej, în Capela 
Ortodoxă Română din Budapesta, 
care funcţionează în capitala Unga-
ră de mai bine de un secol, a slujit 
Preasfinţitul Părinte Siluan, Epi-
scopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, împreună cu un sobor 
format din pr. Marius Maghiaru, 
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paroh şi protopop de Budapesta, şi 
pr. protosinghel David Pop. 

– În Biserica Ortodoxă din Mi-
cherechi, după Sfânta Liturghie, 
trei femei de la Oastea Domnului 
au mărturisit credinţă Domnului. 
Au ales calea credinţei: Ileana Con-
doroş Bogyó, Ileana Cozma Roşu 
şi Ana Cozma Petruşan. Serbarea 
de mărturisire a fost săvârşită de 
preotul paroh Ioan Bun

27 iulie – Institutul Cultural Ro-
mân Budapesta a prezentat filmul 
artistic românesc „Sunt o babă 
comunistă”, în cadrul programului 
intitulat „Clubul de film”. Prezentat 
în premieră în Ungaria în 2014 de 
către Institutul Cultural Român 
Budapesta, filmul regizat de Stere 

Gulea a fost difuzat atât în capitala 
Ungariei, cât şi la Seghedin, ulterior 
fiind inclus în programul „Săptămâ-
nii filmului românesc la Budapesta, 
2014”. 

30 iulie–2 august – Autoguver-
narea Românească din Şercad a 
organizat o excursie la Băile Ocna 
Şugatag. Staţiunea balneoclimate-
rică Ocna Şugatag se află în judeţul 
Maramureş, la 20 km de oraşul 
Sighetu Marmaţiei, la 490 m altitu-
dine la poalele munţilor Ţibleş-Gu-
tâi. La excursie au participat 30 de 
persoane, români şi maghiari din 
localitatea Şercad, itinerarul excur-
siei a fost stabilit de preşedintele 
Ioan Tat.

u

Credincioşi în Capela ortodoxă română din Budapesta
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Luna august
1 august – Galeria de expoziţie 

a Hotelului Elizabeth din Jula a găz-
duit expoziţia de goblen, semnată 
Anca Becan. Autoarea acestor lu-
crări a făcut o pasiune pentru lucrul 
minuţios cu firele colorate, care 
să redea portrete, naturi statice, 
peisaje, fragmente de viaţă, care 
au inspirat-o de-a lungul timpului. 

3–7 august – La Casa de Cultură 
„Gheorghe Dulău” din Micherechi a 
avut loc o nouă ediţie a taberei de 
dansuri populare. Programul a fost 
organizat de Asociaţia de dansuri 
populare „Gheorghe Nistor”. Tinerii 
şi copiii participanţi la tabără au 
învăţat dansuri populare româneşti 
micherecheneşti.

7–9 august – La Medgyesegyháza 
pentru a XXI-a oară s-a organizat 
Festivalul Lubeniţei. Tradiţionalul 
festival, alături de nenumăratele 
programe culturale şi distractive, a 
cuprins şi un spectacol de dansuri 
populare, unde alături de dansatori 
români din Ungaria au urcat pe sce-
nă dansatori din Slovacia şi Polonia. 
Autoguvernarea Românească a 
invitat pentru ediţia actuală echipa 
de dansuri populare a Centrului de 
Documentare şi Informare al AŢRU.

14–15 august – Locuitorii Mi-
cherechiului au reuşit două zile să 
lase deoparte grijile şi au sărbătorit 
roada muncii lor în cadrul celei de-a 
13-a ediţii a Festivalului Castrave-

Premii de recunoştinţă pentru Gheorghe Petruşan şi Mihai Cozma
din partea comunei Micherechi
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Festivalul Castraveţilor din Micherechi

Festivalul Pogăciţelor din Chitighaz
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ţilor. Ca în fiecare an, localitatea a 
devenit una din punctele principale 
de atracţie din judeţ, cu toate că 
la acel sfârşit de săptămână s-au 
organizat mai multe festivaluri. 
Pe o scenă amenajată în mijlocul 
satului au urcat o suită de artişti 
care i-au făcut să mai uite de griji 
pe locuitorii comunei şi pe oaspeţii 
participanţi la eveniment. Consiliul 
Local Românesc din Micherechi îşi 
asumă responsabilitatea faţă de 
persoanele remarcabile care au 
îndeplinit un rol important în acti-
vitatea comunei, iar datoria lor este 
ca aceste personalităţi prin meritele 
lor să devină exemple vii pentru 
prezent şi viitor. În acest an, dis-
tincţia „Pentru satul Micherechi” i-a 
fost oferită domnului dr. Gheorghe 
Petruşan, iar distincţia postumus 
„Pentru satul Micherechi” i-a fost 
acordată regretatului domn Mihai 
Cozma (preluată de fiica dânsului), 
distincţia „Pentru cultura satului 
Micherechi” a primit-o cântăreţul 
Grigore Poiendan. Pe parcursul 
celor două zile de festival, cântecul 
şi jocul popular, concertele de mu-
zică uşoară au creat o atmosferă de 
sărbătoare.

– Cânt şi voie bună a fost în 
această perioadă şi în localitatea 
Chitighaz, unde sătenii au participat 
cu mic, cu mare, români şi maghiari 
împreună, la sărbătorile satului. A 
fost organizată cea de-a IX-a ediţie a 
Festivalului Pogăciţelor, iar folclorul 
românesc a fost asigurat de către 
Autoguvernarea Românească din 

localitate, care a sărbătorit Ziua 
Românilor. La festival pogăcelele 
au fost nelipsite de la eveniment. 
Gospodinele din sat au pregătit mai 
multe sortimente de pogăcele din 
cele mai reuşite reţete, ca la mama 
acasă. Pentru premiul „Pogăciţa 
anului” a fost premiată anul aces-
ta cu cele mai reuşite şi gustoase 
pogăcele Maria Rotar, căreia i-a 
fost înmânată distincţia „Regina 
pogăcelelor”.Festivalul marchează 
întâlnirea cetăţenilor comunei dar 
şi a fiilor satului, aflaţi în alte locali-
tăţi sau alte ţări, şi care nu au uitat 
localitatea în care s-au născut. La 
cea de-a IX-a ediţie a Festivalului Po-
găciţelor din Chitighaz a participat 
şi o delegaţie a Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad, condusă 
de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, 
preşedintele Universităţii. În semn 
de înaltă recunoştinţă pentru activi-
tatea depusă în administraţia locală 
şi dezvoltarea învăţământului, prof. 
univ. dr. Aurel Ardelean, i-a acordat, 
în numele Senatului Universitar, 
doamnei primar Maria Gyuricska 
Kalcsó, Diploma de Excelenţă a 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad. Cu această ocazie, domnul 
prof. Ardelean a anunţat Universita-
tea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
acordă burse gratuite pentru tinerii 
din Chitighaz, care vor să studieze 
în România, la Arad

15 august – De sărbătoarea Sf. 
Mării Mari – Adormirea Maicii 
Domnului, Preasfinţitul Părinte Epi-
scop Siluan a liturghisit în biserica 
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ortodoxă din Micherechi, împreună 
cu pr. paroh Ioan Bun şi alţi preoţi 
şi diaconi ai Eparhiei ortodoxe 
române din Ungaria. După Sfânta 
Liturghie Arhierească, Preasfinţia Sa 
a vernisat expoziţia de icoane orto-
doxe aparţinătoare colecţionarului 
Gavril Gurzău, din Jula, originar din 
localitatea Micherechi. Icoanele au 
fost expuse în biserică, putând fi vi-
zitate o perioadă mai lungă de timp.

– Festivalul internaţional al fan-
farelor „Zenit”, organizat anual la 
Bichişciaba, a avut loc în luna au-
gust. La manifestare a participat şi 
o fanfară din România, compusă din 
aproximativ 40 de instrumentişti 
din judeţul Arad şi Bihor, fanfară 
condusă de dirijorul şi compozitorul 
de muzică pentru fanfare Gheorghe 

Slujbă arhierească în biserica din Cenadul Unguresc

Moţ din Chitighaz. Anul acesta, 
fanfara a fost invitată la Bichişci-
aba de către Herceg Tamás de la 
Centrul Cultural „Csabagyöngye” 
şi s-a bucurat de mai multe premii: 
premiul special al juriului, premiul 
dirijorului pentru interpretare şi 
premiul organizatorilor. 

22 august – A fost o zi binecu-
vântată pentru Parohia Ortodoxă 
din Cenadul Unguresc, credincioşii 
bisericii, dar şi oaspeţi din alte 
localităţi au venit să se roage îm-
preună la Sfânta Liturghie Arhie-
rească săvârşită de către PS Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria. La invitaţia 
Preasfinţiei Sale, biserica din Cenad 
a primit pentru prima dată şi vizita 
Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, 



89

Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitro-
politul Banatului, care a asistat la 
Sfânta Liturghie. ÎPS Ioan şi-a expri-
mat bucuria de a putea fi prezent, 
pentru prima dată în Ungaria, în 
calitate de Mitropolit al Banatului, 
la biserica din Cenadul Unguresc 
şi în comunitatea românească din 
Ungaria şi i-a îndemnat pe credin-
cioşi să preţuiască în mod deosebit 
Biserica moştenită de la strămoşii 
lor. Bucuria Înaltpreasfinţiei Sale 
a fost sporită şi de reîntâlnirea cu 
părintele paroh Aurel Becan, pe 
care l-a avut ca şi coleg la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Sibiu, în 
urmă cu mai mulţi ani. 

– Iubitorii muzicii de fanfară 
au fost invitaţi la Casa de cultură 

din Otlaca-Pustă la un concert cu 
fanfara din Rodna Veche. Progra-
mul a fost organizat de Asociaţia 
Culturală Română „Mihai Purdi” şi 
Autoguvernarea Românească din 
Otlaca-Pustă. Din fanfara din Rodna 
(judeţul Bistriţa Năsăud) fac parte 
mulţi copii din comuna Rodna, care 
au preluat cu entuziasm tradiţia 
lăsată de străbunicii lor. 

22–23 august – Fanfara baptiş-
tilor din Micherechi a concertat 
în Salina Turda. De-a lungul celor 
aproape 100 de ani de existenţă, 
adunarea Bisericii Baptiste Române 
din Micherechi a păstrat legăturii vii 
cu comunităţi baptiste din România, 
chiar şi în perioade istorice în care 
acest lucru necesita atât efort, cât 

Fanfara din Rodna Veche, în faţa bisericii din Otlaca-Pustă
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mai ales curaj. Aceste relaţii frăţeşti 
funcţionează atât la nivelul condu-
cerii şi administraţiei bisericii, dar 
mai ales la nivelul credincioşilor de 
toate vârstele. Aşa a fost şi de data 
aceasta:, un grup de 24 de creştini 
baptişti din Micherechi, împreună 
cu păstorul lor, Petrică Creţu, au fost 
în misiune în mijlocul credincioşilor 
din bisericile Cetatea din Alba Iulia 
şi Betel din Cluj, întorcându-le astfel 
vizitele pe care aceste adunări le-au 
făcut la Micherechi.

23 august – Înaltpreasfinţitul Pă-
rinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei 
şi Mitropolitul Banatului, a fost oas-
petele de seamă al Parohiei Jaca, 
localitate aflată în Bihorul unguresc. 
Biserica Ortodoxă Română din 

Fanfara baptiştilor din Micherechi a concertat în Salina Turda

Jaca, cu hramul „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, a trecut recent 
printr-un amplu proces de resta-
urare, iar pe 23 august lăcaşul de 
cult a fost resfinţit de trei episcopi. 
Evenimentul a început cu Sfânta 
Liturghie Arhierească la care a slujit 
şi ÎPS Părinte Mitropolit Ioan, alături 
de Preasfinţitul Părinte Sofronie, 
Episcopul Oradiei şi Preasfinţitul 
Părinte Siluan, al Julei, şi un sobor 
de preoţi şi diaconi din Ungaria şi 
România. La biserica şi casa paro-
hială românească din Jaca au fost 
efectuate în ultimii ani mai multe 
lucrări de restaurare, care au be-
neficiat de sprijinul celor două ţări, 
România şi Ungaria.

25 august – Elevii promoţiilor 
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1958–1962 şi 1959–1963 ai Liceului 
„Nicolae Bălcescu” din Jula s-au re-
întâlnit în instituţia care i-a format 
timp de patru ani. Revederea a fost 
un bun prilej de aduceri aminte ale 
celor mai frumoşi ani de liceu. Întâl-
nirea de 52 şi respectiv 53 de ani de 
la absolvirea liceului a fost organiza-
tă de domnul Vasile Nemeş. Foştii 
elevi au fost primiţi de dr. Maria 
Gurzău Czeglédi, actuala directoare 
a liceului românesc julan.

26 august – Judecătorul pen-
sionar din Jula, domnul dr. Emil 
Garami, a fost distins la Budapes-
ta, cu Ordinul Naţional „Crucea 
Ungariei” (Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje), atribuită pentru 
recunoaşterea muncii profesionale 
şi administrative, dar şi pentru viaţa 
exemplară a acestuia. Distincţia 

Distincţie de stat 
pentru dr. Emil Garami

Întâlnire de promoţie la Liceul „N. Bălcescu” din Jula
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i-a fost oferită domnului Garami şi 
altor premiaţi de către Trócsányi 
László, Ministrul Justiţiei, într-un 
cadru festiv, eveniment organizat 
la Palatul Károlyi–Csekonics din 
Capitala ungară, cu ocazia sărbătorii 
naţionale maghiare de la 20 august. 

29 august – Uniunea Culturală a 
Românilor din Ungaria şi Primăria 
comunei Micherechi a invitat ro-
mânii din Micherechi şi împrejurimi, 
la un concert de zile mari, dedicat 
„Zilei Limbii Române”. Concertul 
interpretului Dinu Iancu Sălăjanu 
s-a realizat cu sprijinul financiar 
al Institutului Cultural Român din 
Bucureşti. Cântăreţul de muzică po-
pulară din Zalău a cântat prin toată 
lumea, pentru românii din aproape 
toate colţurile lumii. Acum s-a aflat 
pentru a doua oară la Micherechi, 
deoarece în vara anului 2004 a cân-
tat la Festivalul Castraveţilor. În tim-
pul concertului de două ore, Dinu 

Iancu Sălăjanu a stârnit nu puţine 
emoţii în rândul publicului evocând 
frumuseţea cântecelor şi tradiţiilor 
româneşti. Micherechenii au fost 
încântaţi şi de acompaniamentul 
formaţiei „Porolisum” din Zalău şi a 
evoluţiei violonistului Darius Stoica, 
un tânăr de doar 14 ani, extrem de 
talentat.

– Tinerii Bisericii Baptiste din Mi-
cherechi au vizitat orfelinatul de la 
Ineu de Criş, judeţul Bihor. Cu acest 
prilej au fost duse copiilor donaţi-
ile în haine, alimente, detergenţi, 
jucării care au fost strânse ca ur-
mare a iniţiativei tinerilor bisericii. 
S-au strâns 70.000 ft din care s-au 
cumpărat alimente şi detergenţi. 
Un ajutor deosebit de important 
a fost dat şi de Gheorghe Pătcaş, 
care a donat şi instalat un sistem 
pentru irigarea plantelor din solarul 
orfelinatului.

Donaţii pentru orfelinatul de la Ineu de Criş

u
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De Ziua Limbii Române, un cadou de suflet pentru micherecheni:
concertul cântăreţului Dinu Iancu Sălăjanu
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Luna septembrie
6 septembrie – Naşterea Maicii 

Domnului, sărbătoare care are 
loc pe 8 septembrie, cunoscută 
în popor ca Sfânta Maria Mică, 
este prima sărbătoare a noului 
an bisericesc, care a început la 1 
septembrie. Două din bisericile 
ortodoxe româneşti din Ungaria 
poartă acest hram: biserica din Bi-
chiş, unde sărbătoarea a fost ţinută 
cu două zile mai repede, şi biserica 
din Micherechi, care este închinată 
şi Naşterii Maicii Domnului, aceasta 
din urmă şi-a sărbătorit hramul în 
ziua de marţi, 8 septembrie. Cu 
acest prilej, la biserica din Bichiş 
a fost săvârşită Sfânta Liturghie 
Arhierească de către Preasfinţitul 

Hram în biserica din Bichiş

Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, 
aflat în fruntea unui sobor de clerici 
din România şi Ungaria, pr. singhel 
Visarion Tuderici, pr. Petrică Ungur 
de la parohia Felnac, arhidiaconul 
Claudiu Condurache şi diaconul 
Emanuel Văduva, de la Catedrala 
Episcopală din Jula. 

8 septembrie – Praznicul Naşterii 
Maicii Domnului a fost zi de dublă 
sărbătoare pentru locuitorii din pa-
rohia Micherechi: a fost sărbătorit 
cel de-al doilea hram al locaşului de 
cult, care este prilejuit de sărbătoa-
rea Naşterii Maicii Domnului, şi cu 
acest prilej biserica l-a avut din nou 
ca oaspete pe părintele Nicolae Bor-
daşiu, de la biserica Sfântul Silvestru 
din Bucureşti, care vine anual până 
îl ajută puterile în biserica pe care 
strămoşii lui au înfiinţat-o în urmă 
cu foarte mulţi ani. La vârsta de 92 
de ani, părintele Bordaşiu nu s-a 
plâns de viaţa grea pe care a trăit-o 
el, cu ani de întemniţări şi cu repre-
siuni din cauza regimului comunist, 
ci a împrăştiat în jurul său lumina 
credinţei şi a iubirii de neam. Părin-
tele Nicolae Bordaşiu de mai multă 
vreme se simte foarte ataşat de lo-
calitatea Micherechi, prin faptul că 
primul preot al acestei comunităţi 
ortodoxe româneşti, pe nume Ioan 
Bordaşiu, a fost un strămoş al său. 
La final, părintele Nicolae Bordaşiu 
a evocat în cuvinte emoţionante 
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legăturile sale sufleteşti cu această 
obşte românească din Ungaria, pe 
care o apreciază în mod deosebit.

10 septembrie – ICR Budapesta 
în parteneriat cu Muzeul de Artă 
Braşov şi Muzeul Ferenczy din Szen-
tendre a organizat expoziţia „Hans 
Mattis-Teutsch – sub semnul Avan-
gardei”. Vernisajul expoziţiei a avut 
loc la Galeria „Képtár” a Muzeului 
Ferenczy (2000 Szentendre, Fő tér 
2–5,). Expoziţia a ilustrat evoluţia 
creaţiei lui Hans Mattis-Teutsch 
între anii 1917–1932, perioadă de 
intensă activitate în care artistul 
a fost o prezenţă activă în cadrul 
mişcării de avangardă din Ungaria, 
Germania şi România, ilustrând 
legăturile şi interconexiunile cu 

Pr. Nicolae Bordaşiu din Bucureşti, alături de micherecheni

reprezentanţii avangardei artistice 
europene.

12 septembrie – La Centrul Cul-
tural Român din Jula s-a desfăşurat 
cea de-a XI-a ediţie a Festivalului 
Gastronomic Românesc pe Ţară. 
Organizatorii manifestării au fost 
Autoguvernarea pe Ţară a Româ-
nilor din Ungaria şi Centrul de 
Documentare şi Informare al AŢRU. 
Scopul manifestării, aşa cum l-au 
definit organizatorii, a fost pre-
zentarea şi promovarea tradiţiilor 
gastronomice ale naţionalităţilor 
române din Ungaria şi de a face 
cunoscută pentru noua generaţie 
gastronomia tradiţională româ-
nească. Participanţii s-au adunat 
în curtea Liceului „N. Bălcescu” 
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Festival gastronomic românesc, la Jula
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din Jula încă de la orele dimineţii 
ca să-şi aşeze instrumentele de 
bucătărie şi să pună mâncarea la 
foc. Din Chitighaz au fost 6 echipe, 
din Jula şi Leucuşhaz câte 4 echipe, 
din Aletea 2 echipe. În general, din 
fiecare localitate câte o echipă a 
participat la festival. Echipele au 
sosit din judeţul Bichiş, Bihor, Cion-
grad şi din România. 

13 septembrie – La biserica 
greco-catolică din Leta Mare a fost 
organizată o sărbătoare dublă, 
cu ocazia finalizării lucrărilor de 
restaurare la exteriorul lăcaşului de 
cult, interiorul fiind renovat în anii 
trecuţi. A fost ţinut anticipat hramul 
bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” şi a fost sfinţită biserica de 
către mitropolitul greco-catolic de 
Ungaria, Kocsis Fülöp. La această 
sărbătoare a fost prezent şi Florin 
Vasiloni, consul general al României 
la Jula.

15 septembrie – De sărbătoarea 
Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş, 
un grup de credincioşi din Otla-
ca-Pustă, condus de pr. arhimandrit 
Calinic Covaci, parohul bisericii 
ortodoxe româneşti din Otlaca, a 
făcut un pelerinaj la Catedrala Mi-
tropolită şi la alte biserici şi mănăs-
tiri din Arad. Grupul credincioşilor, 
au cuprins aproximativ treizeci de 
persoane.

18–19 septembrie – Centrul 
pentru Cercetare Multilingvistică al 
Institutului de Lingvistică al Acade-
miei Ungare de Ştiinţă, ca membru 
în parteneriatul Mercator, a organi-

Credincioşi din Otlaca 
la Timişoara

zat în finalul Proiectului LearnMe, la 
Budapesta, o conferinţă internaţio-
nală cu titlul: „Multilingvism de zi cu 
zi, păstrarea diversităţii lingvistice şi 
angajament multilingvistic. Cerce-
tarea limbilor minoritare, politici şi 
practici educaţionale: metode, învă-
ţământ, reinterpretarea concepte-
lor standard”. Secţiunea „Diversita-
tea lingvistică, acces şi participare: 
limbi minoritare ca obstacol sau 
sursă în şcoli” a fost prezidată de 
cercetătoarea dr. Ana Borbély. În ca-
drul acestei secţiuni au fost invitaţi 
să prezinte din experienţa lor: pro-
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fesoara suedeză Asa Helmersson, 
dr. Ana Borbély, Csonkáné Lakatos 
Klára, Ágnes Szauer. Cercetătoarea 
Ana Borbély în prelegerea „Limba 
de acasă şi limba de la şcoală: cer-
cetări longitudinale în comunitatea 
românească din Chitighaz” a arătat 
că cercetarea a desfăşurat-o pe 
parcursul a 25 de ani, din punct de 
vedere sociolingvistic.

18–20 septembrie – Ediţia de 
anul acesta a zilelor localităţii Ce-
nadul Unguresc a avut loc odată 
cu hramul Bisericii Catolice din lo-
calitate „Sf Gerard”. Evenimentul a 
fost organizat în perioada. Primăria 
localităţii, care la fel ca în anii pre-
cedenţi, a ţinut cont de naţionali-
tăţile conlocuitoare în acest sat şi 
a pregătit un program multi-etnic, 
pentru ca toată lumea să se simtă 
bine la această sărbătoare. Pentru 
a organiza aşa cum se cuvine Ziua 
Satului, Consiliul Local şi Primăria 
s-au întrecut pe sine, pregătind o 
sumedenie de acţiuni dedicate să-
tenilor şi invitaţilor. Anul acesta de 
sărbătoarea satului, într-un cadrul 
festiv a fost felicitată de către pri-
mărie cea mai vârstnică femeie din 
localitate, doamna Kumbria Unc, 
născută Becan, de 92 de ani. Bia 
néni, cum o ştiu cunoscuţii, soţia 
fostului cantor ortodox, Svetozar 
Unc, s-a născut la Cenadul Unguresc 
pe 14 aprilie 1923. Cel mai în vârstă 
bărbat din Cenad este la ora actuală 
Trăian Graur, de 88 de ani, născut 
pe 22 iunie 1927. Evenimentul s-a 
bucurat de umor, concursuri, pro-

grame pentru copii şi tineret, seară 
de concert rock şi s-a încheiat cu 
bal stradal.

20 septembrie – Probleme teh-
nice întâmpinate în anii de studii, 
greutăţi lingvistice în România, 
reuşite şi succese în angajarea în 
câmpul muncii din Ungaria – au fost 
principalele subiecte discutate la 
întâlnirea dintre diplomaţia română 
din Ungaria, în frunte cu ambasa-
dorul Victor Micula şi câţiva dintre 
foştii şi actualii bursieri ai României 
din Ungaria. Întâlnirea a fost prevă-
zută ca parte a vizitei în Ungaria a 
ministrului delegat pentru românii 
din afara hotarelor României, Angel 
Tîlvăr, care s-a anulat, însă ambasa-
dorul României la Budapesta a ţinut 
să-i informeze pe tinerii noştri des-
pre apropiatul Forum studenţesc 
al bursierilor României, ce se va 
desfăşura la Bucureşti, le-a vorbit 
despre preocupările Guvernului 
României pentru românii din afară 
şi i-a sfătuit să-şi înfiinţeze o asoci-
aţie a bursierilor pentru a-i putea 
ajuta pe viitorii tineri care doresc 
să studieze în România. Întâlnirea 
s-a ţinut la sediul Uniunii Culturale a 
Românilor din Ungaria, organizaţie 
care a dat o importantă mână de 
ajutor în întocmirea unei liste cu 
bursierii români din Ungaria, atât 
cu cei care au studiat în România 
înainte de 1990, cât şi cu cei de 
după sau care studiază şi în acest 
moment, numărul bursierilor de 
după 1990 fiind în jur de 60.

u
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Ziua satului, la Cenadul Unguresc

Întâlnirea diplomaţiei române cu bursierii români din Ungaria
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Luna octombrie

3 octombrie – Iubitorii folclorului 
şi tradiţiilor româneşti s-au putut 
bucura de apariţia unei noi cărţi a 
doamnei profesoare Maria Sarca 
Zombai despre „Tradiţiile românilor 
din Chitighaz – Activitatea cântă-
reţei Maria Şimonca Ardelean”, 
lansarea volumului având loc în 
cadrul Zilei Culturale organizată de 
AŢRU şi Centrul de Documentare şi 
Informare al AŢRU la Centrul Cultu-
ral Românesc din Jula. Programul 
cultural care a urmat după lansarea 
volumului a cuprins dansuri româ-
neşti din Chitighaz, dar şi din Miche-
rechi, Aletea, Bihor şi, în încheiere, 
dansuri populare din România. 

4 octombrie – La Centrul Cultural 
Român din Jula a avut loc cea de-a 
opta ediţie a Festivalului de păstrare 
şi promovare a tradiţiilor populare 
româneşti, intitulat „La obârşii, la 
izvor”. Ansamblul Folcloric Naţio-
nal „Transilvania”, din Baia Mare, 
a dat curs invitaţiei organizatorilor 
şi a participat alături de membrii 
delegaţiei Consiliului Judeţean 
Maramureş la această manifestare 
unde anual participă credincioşi din 
toate parohiile ortodoxe româneşti 
din Ungaria, dar şi mulţi oaspeţi 
din România. Aflat sub egida şi în 
organizarea Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, în colaborare 

Lansarea cărţii Mariei Sarca Zombai
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Ziua Culturală a Românilor din Ungaria, 
la Jula
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cu Institutul Cultural Român din 
Budapesta şi Consiliul Judeţean 
Maramureş, programul a cuprins 
prezentarea unor dansuri, cântece 
şi tradiţii din toate cele patru zone 
ale Maramureşului: Maramureşul 
Voievodal, Ţara Codrului, Ţara 
Lăpuşului şi Ţara Chioarului, dar 
şi din Zona Bucovinei. Au încântat 
publicul şi interpretările vocale şi 
instrumentale ale artiştilor Dumitru 
Dobrican, la taragot şi nai, Teofil 
Rad, la vioară, dar şi ale tinerilor 
interpreţi Carmen Ştetco, Cecilia 
Bozga şi Ionuţ Simu. 

– Credincioşii baptişti din Chiti-
ghaz au venit cu mulţumire înaintea 
lui Dumnezeu. În această duminică, 
Biserica Baptista din Chitighaz i-a 
mulţumit lui Dumnezeu nu numai 
pentru roadele pământului, ci şi 
pentru binecuvântările spirituale 
şi trupeşti, pentru încercări şi dra-

„La obârşii, la izvor” – maramureşeni la Jula

gostea Sa. Biserica a avut cu această 
ocazie invitat pe pastorul Krisán 
Zoltán, de la Biserica Baptistă din 
Bichişciaba. 

10 octombrie – Donaţii de haine, 
alimente şi jucării pentru copii au 
fost adunate de către copiii de la 
şcoala generală din Micherechi şi 
familiile lor, copii care participă la 
orele de religie ortodoxă. Proiectul 
a vizat 35 de copii care învaţă religie 
ortodoxă la şcoala din Micherechi 
cu pr. Visarion Tuderici, secretar 
eparhial la Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria. Donaţiile au 
fost duse la trei case de copii din 
Oradea. Cu această ocazie, parti-
cipanţii la împărţirea donaţiilor au 
făcut cu părintele Visarion şi o vizită 
la cele două mănăstiri din Oradea, 
iar înainte de întoarcerea spre 
casă ultimul popas va fi la Grădina 
Zoologică. 
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Excursia copiilor din Micherechi, la Oradea

– Sub preşedinţia Preasfinţitul 
Părinte Episcop Siluan, la paro-
hia Jaca s-a desfăşurat cea de a 
doua conferinţă preoţească mi-
sionar-pastorală, pe 2015, din 
Episcopia Ortodoxă Română din 
Ungaria. Ca de fiecare dată, con-
ferinţa a fost precedată de Sfânta 
Liturghie Arhierească, săvârşită în 
biserica românească din Jaca, de 
către Ierarh împreună cu preoţii 
din Episcopie, la care au luat parte 
şi credincioşi, exprimând şi pecet-
luind astfel spiritul de comuniune 
frăţească ortodoxă, care trebuie să 
însoţească astfel de evenimente. La 
slujbă au fost pomeniţi slujitorii de 
seamă ai acestei Eparhii, între care 
la loc de cinste s-au numărat părinţii 
Teodor Misaroş şi Pavel Ardelean, 

Vicari Eparhiali, dar şi ctitorii de lo-
caşuri sfinte din Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria. Conferinţa 
preoţească a fost dedicată „Anu-
lui Omagial al misiunii parohiei şi 
mănăstirii azi” şi „Anului comemo-
rativ al Sfântului Ioan Gură de Aur 
şi al marilor păstori de suflete din 
Eparhii”. Întâlnirea s-a desfăşurat 
la castelul Rhédey din Jaca, aflat în 
proprietatea primăriei locale. 

11 octombrie – Parohia Ortodoxă 
Românească „Sfânta Parascheva” 
din Jula, Oraşul Mic Românesc, şi-a 
sărbătorit cu anticipaţie hramul. Cu 
acest prilej, în locaşul de cult a fost 
săvârşită Sfânta Liturghie Arhie-
rească de către Preasfinţitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, împreună cu 
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Slujbă arhierească şi conferinţă preoţească, la Jaca

Hram la biserica „Sf. Parascheva” din Jula
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pr. Petru Puşcaş, parohul de la Jula 
Mică şi gazda acestei manifestări 
şi alţi preoţi diaconi de la Centrul 
Eparhial din Jula. Răspunsurile li-
turgice au fost date de grupul coral 
„Trifon Lugojanul”, de la Catedrala 
nouă din Arad, condus de Marinel 
Roz, care au împodobit atmosfera 
de sărbătoare a acestei zile. La 
slujbă au participat mulţi copii şi 
credincioşi din Jula, dar şi din Ro-
mânia (din localităţile Pilu, Vărşand 
şi Chişineu Criş), Florin Vasiloni, 
consul general al României la Jula 
şi reprezentanţi ai mai multor in-
stituţii româneşti din oraş. La final, 
un grup de elevi din clasele I–VIII, 
de la şcoala generală românească 
din Jula, a oferit un frumos program 
de cântece şi versuri închinate 
Maicii Domnului şi Sfintei Cuvioase 
Parascheva.

13–17 octombrie – ICR Budapes-

ta a organizat cea de a zecea ediţie 
a Săptămânii filmului românesc 
de la Budapesta, cel mai longeviv 
program cultural al Institutului 
Cultural Român în capitala ungară, 
desfăşurat anual, fără întrerupere, 
începând din anul 2006. Evenimen-
tul este organizat în fiecare an în 
parteneriat cu Secretariatul de Stat 
pentru Cultură din cadrul Ministeru-
lui Resurselor Umane din Ungaria şi 
cu Cinematograful de Artă „Urania”.

18 octombrie – La Biserica Penti-
costală nr. 1 din Micherechi, credin-
cioşii au organizat o zi de mulţumire 
spre Slava lui Dumnezeu. Ca musa-
firi au fost invitaţi fraţi din România, 
Ioan Bogdan, pastorul Bisericii 
Penticostale Tabor din Oradea, 
care a vestit Cuvântul lui Dumnezeu 
alături de păstorul bisericii noastre, 
Durkó Albert. Împreună cu el au 
fost cântăreţi din Baia Mare şi Tru-

Zi de mulţumire la Biserica penticostală nr. 1 din Micherechi
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pa Eben-Ezer din comuna Peştere. 
Predicile care au fost vestite au avut 
un mesaj care ne-a făcut să ne dăm 
seama că trebuie să fim mulţumitori 
pentru tot ceea ce avem şi cum să 
fim într-adevăr fericiţi. Mulţumi-
rea este o jertfă şi o recunoştinţă 
pentru tot ceea ce face Dumnezeu 
pentru noi.

21 octombrie – Muzeul „Mun-
kácsy Mihály” din Bichişciaba a 
organizat cea de-a treia ediţie a 
conferinţei transfrontaliere ro-
mâno-maghiară „Moştenirea spiri-
tuală şi culturală”. Întâlnirea a avut 
loc în Sala „Tevan” a muzeului. La 
conferinţă au participat oameni de 
specialitate din România şi Ungaria. 
Au susţinut prelegeri atât maghiari 
şi slovaci din Ungaria, cât şi speci-
alişti români din Jula, Arad şi Bucu-
reşti: etnografele Emilia Martin şi 
Renata Rocsin din Jula, muzeologii 
Sorin Sabău şi Gabriel Hălmăgean 
din Arad, etnograf Rodica Colta din 
Arad şi prof. univ. Narcisa Ştiucă din 
Bucureşti.

25 octombrie – La Biserica Bap-
tistă din Micherechi a avut loc Ziua 
Mulţumirii. Cu acest prilej, la ser-
viciul de dimineaţă, biserica a fost 
condusă în închinare de către corul 
bisericii baptiste „Sfânta Treime” 
din localitatea Măgeşti, judeţul 
Bihor, iar Cuvântul Domnului a fost 
proclamat de fratele păstor Radu 
Ţeţ. Alături de musafiri au slujit în 
închinare şi grupul de tineri, grupul 
de bărbaţi şi de copii din biserica 
locală. La sfârşitul programelor a 

avut loc câte o agapă, timp în care 
fraţii şi surorile s-au putut bucura 
de binecuvântările lui Dumnezeu.

28–29 octombrie – Scriitoarea 
Doina Ruşti s-a aflat la Budapesta, la 
invitaţia Institutului Cultural Român 
de la Budapesta, la a şaptea ediţie 
a Serilor de literatură, respectiv 
la invitaţia Uniunii Scriitorilor din 
Ungaria, cu prilejul lansării în limba 
maghiară a romanului „Lizoanca la 
11 ani”. Publicul prezent la sediul 
ICR Budapesta a avut deosebita 
ocazie de a se întâlni cu o scriitoare 
remarcabilă şi totodată cu un om 
deosebit care a dezvăluit amănunte 
privitoare la romanul „Lizoanca la 
11 ani”. Doina Ruşti a mărturisit 
că destinul romanului a pornit de 
la o ştire de ziar, preluată apoi de 
posturile de televiziune, inclusiv de 
cel naţional, despre „o prostituată 
de 11 ani care a îmbolnăvit un sat 
întreg”. Romanul este inspirat din 
realitatea la care suntem părtaşi azi, 
o realitate mult prea ajustată într-o 
ştire care se vrea de senzaţie şi care 
nu mai ţine cont de circumstanţe, 
iar în acest caz, de un copil, el însuşi 
o victimă.

30 octombrie – O ceremonie 
religioasă de pomenire a avut loc 
în cimitirul vechi şi la monumentul 
soldaţilor căzuţi în cel de-al Doilea 
Război Mondial, din Micherechi, 
slujba fiind oficiată de preotul pa-
roh Ioan Bun. Au depus coroane 
de flori reprezentanţi oficiali ai Ro-
mâniei de la Consulatul General de 
la Jula şi Seghedin, precum şi de la 
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Conferinţă transfrontalieră româno-maghiară 
despre patrimoniul cultural imaterial, la Bichişciaba

Zi de mulţumire la Biserica baptistă din Micherechi
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Slujbă de pomenire la mormântul lui Simion Pop, primul ambasador 
al României în Ungaria după 1990

Încheiere de proiect transfrontalier, la Apateu
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Ambasada României la Budapesta, 
dar şi reprezentanţi ai mai multor 
instituţii româneşti din localitatea 
Micherechi şi de la primărie, care 
a fost organizatorul evenimentului.

– Tot pe 30 octombrie s-au făcut 
rugăciuni şi au fost depuse coroane 
de flori şi la mormântul ambasado-
rului Simion Pop din cimitirul aflat 
în cartierul Oraşul Mic Românesc 
din Jula. Slujba de pomenire la 
mormântul primului ambasador al 
României în Ungaria de după 1990, 
ES Simion Pop, a fost celebrată de 
pr. Petru Puşcaş, care a evocat per-
sonalitatea diplomatului şi dorinţa 
acestuia de a-şi dormi somnul de 
veci într-un cimitir aflat în Jula. 

31 octombrie – La Apateu, a avut 
loc festivitatea de încheiere a pro-
iectului european transfrontalier 
CBC NATURAL-HAB, desfăşurat în 
comun, de către Primăria Oradiei 
şi Parohia Ortodoxă Română din 
Apateu. Proiectul, intitulat mai pe 

larg „Dezvoltarea habitatului unor 
specii de arbori şi plante spontane 
protejate, în Dealul Kalvaria din 
Oradea şi în localitatea Apateu, din 
judeţul Hajdu-Bihar, din Ungaria” a 
avut ca partener principal primăria 
Oradiei şi co-partener parohia din 
Apateu. La casa parohială din Apa-
teu, pe o suprafaţă extinsă, a fost 
realizat un spaţiu verde, cu diferite 
specii de plante şi arbori, un mic 
lac, amenajat artificial şi un pavilion 
multifuncţional, din lemn, care va 
putea fi folosit, de asemenea, ca 
altar de vară, etc. Festivitatea de 
închidere a proiectului a constat în 
tăierea panglicii; o slujbă de sfinţire 
a spaţiului realizat, săvârşită de că-
tre PS Siluan, împreună cu preotul 
paroh de la Apateu, pr. protopop 
Origen Sabău şi un sobor de preoţi. 
A avut loc şi un frumos program 
cultural, cu cântece interpretate de 
corul bisericii „Nufărul”, din Oradea.

Serată literară cu Doina Ruşti, la ICR Budapesta

u
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Luna noiembrie
2–6 noiembrie – La Jula au fost 

organizate mai multe evenimente 
cu caracter românesc, dedicate 
diferitelor generaţii de români din 
acest oraş. Cu acest prilej, au avut 
loc şi comemorări pentru persona-
lităţile româneşti din Jula, care îşi 
dorm somnul de veci în cimitirul 
situat în Oraşul Mare Românesc din 
Jula. Manifestările au făcut parte 
din programul intitulat „Zilele ro-
mâneşti la Jula”, care s-a desfăşurat 
pe o durată de cinci zile, eveniment 
organizat de Autoguvernarea Ro-
mânească a oraşului Jula.

7 noiembrie – În oraşul Leta 
Mare a avut loc evenimentul tradi-

Comemorarea lui Gheorghe Pomuţ, la Jula

ţional legat de marile personalităţi 
ale neamul nostru, care au petrecut 
o vreme mai scurtă sau mai lungă 
în această localitate a Ungari-
ei. Comemorarea lui Iosif Vulcan 
(1841–1904), fondatorul revistei 
Familia (1865), a lui Iustin Popfiu 
(1841–1882), preot greco-catolic, 
poet şi jurnalist, şi a lui Ioan Irinyi 
(1817–1895), chimist şi inventator, 
anul acesta i-a adunat deja din nou 
în oraşul din apropierea Dobrâţi-
nului pe cei care voiau să aducă 
omagiu acestor fii renumiţi ai nea-
mului românesc de pe meleagurile 
bihorene.

– Drama tinerilor care şi-au 
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pierdut viaţa în cumplitul incendiu 
din clubul Colectiv din Bucureşti şi 
durerea familiilor acestora, precum 
şi a zecilor de răniţi care se zbat 
încă şi acum între viaţă şi moarte 
a impresionat românii nu doar 
în România ci în întreaga lume. 
Românii au plâns, s-au rugat, au 
demonstrat împreună de la Paris 
până la Roma şi de la New York 
până la Chişinău. Şi românii din 
Ungaria s-au solidarizat cu cei din 
România, rugându-se în mai multe 
biserici aparţinătoare Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria 
pentru sufletele celor decedaţi în 
incendiu şi pentru vindecarea ră-
niţilor care se află în stare gravă pe 
patul de spital. Tragedia de la club 
Colectiv din Bucureşti, i-a impresi-
onat şi pe românii din Budapesta. 
În urma mobilizării pe Facebook, 

Evocarea înaintaşilor români, la Leta Mare

aproximativ 50 de persoane s-au 
strâns în faţa Ambasadei României 
din Budapesta, pentru comemo-
rarea victimelor din Colectiv. Cei 
prezenţi au aprins lumânări, s-au 
recules şi s-au rugat, vizibil afectaţi 
de drama petrecută în Bucureşti. 
Iată câteva din mesajele lăsate în 
faţa Ambasadei, alături de flori şi 
candele aprinse: „Corupţia a ucis. 
Colectiv Budapesta”, „Solidaritate”, 
„Schimbarea pe care ţi-o doreşti în 
lume”, „Schimbă sistemul”, mesaje 
de altfel strigate şi pe străzile mari-
lor oraşe din România de zecile de 
mii de manifestanţi în ultimele zile.

– Credincioşii de la parohia Săcal 
i-au sărbătorit pe ocrotitorii bise-
ricii. Sfânta Liturghie Arhierească 
a fost săvârşită de Preasfinţitul 
Părinte Episcop Siluan, împreună 
cu un sobor de preoţi şi diaconi. La 
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Lumânări pentru victimele de la Clubul Colectiv din Bucureşti

Rugăciuni pentru victimele incendiului de la clubul din Bucureşti

Sfânta Liturghie au fost săvârşite 
rugăciuni pentru odihna sufletelor 
victimelor tragicului eveniment de 
la clubul Colectiv din Bucureşti, 
pentru ctitorii, slujitorii, credincioşii 
şi binefăcătorii bisericii din Săcal, şi 
rugăciuni de sănătate pentru tinerii 
din Bucureşti aflaţi pe paturile de 
suferinţă ale spitalelor.

8 noiembrie – Preasfinţitul Pă-
rinte Episcop Siluan s-a aflat printre 
credincioşii din Chitighaz, care s-au 
adunat într-un număr mare la bise-
rică pentru a fi împreună de această 
sărbătoare. La Sfânta Liturghie Ar-
hierească au slujit alături de Preas-
finţitul Siluan şi de părintele paroh 
Florin Olteanu, preoţi şi diaconi din 
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Eparhia Ortodoxă din Ungaria, dar şi 
din România. Răspunsurile la strană 
au fost date de corul din Curtici, 
condus de dirijorul Adrian Bugyi. La 
finalul Sfintei Liturghii a fost felicitat 
cantorul Ştefan Brindaş, la vârsta de 
87 de ani, care de copil şi până azi 
este în slujba bisericii din Chitighaz. 

– Credincioşii români din Jula au 
aprins lumânări şi s-au rugat pentru 
morţii şi răniţii de la clubul Colectiv 
din Bucureşti. În jurul crucii din faţa 
Catedralei Sf. Nicolae s-au aşezat 
flori şi lumânări, iar credincioşii 
s-au rugat alături de preotul paroh 
Teodor Marc. 

21–22 noiembrie – Clădirea 
Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria din Jula, unde îşi are sediul 
şi Institutul de Cercetări al Româ-
nilor din Ungaria, a găzduit ediţia 

Participanţii la cel de-al 25-lea Simpozion, de la Jula

jubiliară a Simpozionului ştiinţific, 
cea de-a 25-a ediţie. Institutul de 
Cercetări, condus de doamna dr. 
Maria Berényi, reuneşte prin acest 
simpozion anual zeci de cercetă-
tori, intelectuali şi conducători ai 
instituţiilor româneşti din Ungaria, 
dar şi profesori universitari, istorici 
sau etnologi de la diferite instituţii 
din România. După două decenii şi 
jumătate de activitate, Institutul se 
mândreşte cu nu mai puţin de 91 
de volume, editate în cea mai mare 
parte în limba română. Publicaţiile 
anuale ale institutului sunt „Simpo-
zion”, „Izvorul” şi „Lumina”, iar pe 
lângă acestea au mai văzut lumina 
tiparului în decursul anilor şi alte lu-
crări de referinţă despre istoria, lim-
ba, tradiţiile şi obiceiurile românilor 
din Ungaria, monografii, albume, 
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etc. La simpozion a fost vernisată 
o expoziţie jubiliară cu ocazia ani-
versării a 25 de ani de activitate a 
întâlnirii ştiinţifice „Simpozion” la 
Jula. La eveniment au susţinut pre-
legeri pe parcursul a celor două zile 
a întâlnirii, oameni de specialitate 
din Ungaria şi România.

22 noiembrie – Institutul Cultural 
Român Budapesta a organizat în ca-
pitala ungară spectacolul „Absolut! 
după Ivan Turbincă” de Ion Crean-
gă, în regia lui Alexandru Dabija şi 
în interpretarea actorului Marcel 
Iureş, în Sala Studio „Gobbi Hilda” 
a Teatrului Naţional din Budapesta.

26–27 noiembrie – Catedra de 
limba română a Universităţii din 
Seghedin, în parteneriat cu Uni-
versitatea de Vest din Timişoara, 
a organizat conferinţa „Cercetarea 
avansată şi dialogul multidisciplinar 

în mileniul al treilea”. Conferinţa şi-a 
propus să aducă împreună, într-un 
dialog autentic şi schimb de expe-
rienţă fructuos, tineri cercetători 
care activează în universităţi euro-
pene şi care doresc să contribuie 
la consolidarea relaţiilor ştiinţifice, 
academice şi profesionale la nivel 
euroregional.

27 noiembrie – Primăria lo-
calităţii Micherechi a organizat o 
serbare de comemorare dedicată 
povestitorul satului, Vasile Gurzău 
(1898–1980). Evenimentul s-a des-
făşurat la bibliotecă, unde rudele 
povestitorului, săteni, pedagogi, 
elevi şi cunoscuţi au venit la această 
mică serbare pentru a-l omagia pe 
povestitor la 35 de ani de la trece-
rea acestuia în eternitate. Amintirea 
povestitorului a fost evocată de 
către un grup de tineri de la şcoala 

Comemorarea povestitorului Vasile Gurzău, la Micherechi
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generală din localitate: Petru Iova 
a prezentat biografia povestitorului 
şi alţi patru tineri talentaţi în ale 
povestitului: Estera Réthelyi, Ioan 
Poiendan şi Melania Miron, au 
prezentat publicului balada „Gruia 
lui Novac”, iar Beniamin Somogyi, 
a spus o poveste de-a lui Vasile 
Gurzău, înveselind puţin atmosfera 
întâlnirii. Evenimentul s-a încheiat 
cu o depunere de coroane la placa 
memorială a povestitorului, am-
plasată pe peretele bibliotecii din 
Micherechi, în anul 2003, donaţie 
din partea domnului Adrian Şimon, 
director al Direcţiei pentru Cultură 
a judeţului Arad.

29 noiembrie – Comunitatea 
românească de la Parohia Ortodoxă 

Oaspeţi de la Floreşti, în Capela românească din Budapesta

Română şi Aşezământul Românesc 
din Budapesta a avut ca oaspeţi 
grupul vocal Diaconia, împreună 
cu părinţii preoţi Marcel Agrişan 
şi Decebal Gorea de la Parohia 
Tuturor Sfinţilor din Cetatea Fetei, 
Floreşti, judeţul Cluj. Grupul vo-
cal Diaconia a dat răspunsurile în 
timpul Sfintei Liturghii oficiate în 
istoricul loc budapestan, de către 
preotul paroh Marius Maghiaru şi 
protosinghel David Pop, după care 
a susţinut un recital de colinde 
tradiţionale româneşti. Concertul 
susţinut după oficierea Sfintei Litur-
ghii a cuprins pe lângă cunoscutele 
colinde româneşti şi câteva colinde 
noi, aparţinând unor compozitori 
tineri din Cluj. u
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Luna decembrie
1 decembrie – Ambasada Româ-

niei în Ungaria şi Institutul Cultural 
Român de la Budapesta au organi-
zat, la Hotel Gellért, un eveniment 
dedicat sărbătoririi Zilei Naţionale 
a României. Programul a inclus 
recitalul „Vioara lui George Enescu 
la Budapesta”, în interpretarea 
artiştilor Gabriel Croitoru şi Horia 
Mihail, urmat de o recepţie. La 
eveniment au participat în jur de 
500 de invitaţi.

3 decembrie – Catedrala Episco-
pală Sân’ Nicoară din Jula, închinată 
Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor 
Lichiei, făcătorul de minuni şi-a 
sărbătorit cu anticipaţie hramul. 

„Vioara lui George Enescu”, la Budapesta

Sărbătoarea a reunit şi anul acesta 
numeroşi credincioşi din Ungaria şi 
România, ierarhi, preoţi şi invitaţi de 
la mai multe eparhii din România. 
Sfânta Liturghie a fost oficiată cu 
acest prilej de către un sobor de 
cinci ierarhi, Preasfinţitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, PS Sofronie, 
Episcopul Oradiei, PS Nicodim, 
Episcopul Severinului şi Strehaiei, 
PS Andrei, Episcopul Covasnei şi 
Harghitei şi PS Paisie Lugojanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi-
şoarei, înconjuraţi de toţi preoţii din 
Eparhia Ortodoxă Română din Un-
garia. La sfârşitul programului, atât 
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Sărbătoarea hramului şi programul şcolarilor români
în Catedrala „Sf. Nicolae” din Jula
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200 de ani de învăţământ românesc la Micherechi
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copiii de la grădiniţă, cât şi elevii de 
la şcoală, îndrumaţi de învăţătoarea 
Eva Sabău, au prezentat o frumoasă 
şi emoţionantă serbare de Sfântul 
Nicolae, fiind răsplătiţi la final cu 
dulciuri şi colivă sfinţită în cinstea 
acestui mare Sfânt, îndrăgit de cre-
dincioşii din toată lumea creştină.

5 decembrie – Învăţământul din 
Micherechi a sărbătorit anul acesta 
200 de ani de la înfiinţare, bazân-
du-se pe cea mai veche monografie 
a satului, din anul 1934, scrisă de 
Teodor Pătcaş. Sărbătoarea a avut 
loc la Şcoala generală din localitatea 
Micherechi, unde a fost dezvelită 
şi sfinţită şi o placă comemorativă. 
Manifestarea a continuat în sala 
de sporturi a şcolii, unde s-au ţinut 
alocuţiuni festive şi prelegeri le-
gate de bicentenarul instituţiei de 

învăţământ. Despre istoricul şcolii 
au ţinut prelegeri doi intelectuali 
renumiţi, ambii originari din Miche-
rechi şi, deci, foşti elevi ai acestei 
şcoli: dr. Maria Berényi, directoarea 
Institutului de Cercetări al Români-
lor din Ungaria şi domnul prof. dr. 
Gheorghe Petruşan, fostul şef al Ca-
tedrei de română din Seghedin, îşi 
are originile tot în satul Micherechi. 
Ultima parte a festivităţii a cuprins 
cântece interpretate de corul şcolii, 
momentul umoristic „Beşica” scris 
de profesorul Vasile Martin şi po-
vestit de eleva Estera Réthelyi, un 
scurt recital la vioară, a lui Zoltan 
Racz, strănepot al renumitului hi-
ghiduş „Delea”, un moment literar 
prezentat de elevii clasei a opta, 
festivitatea încheindu-se cu mult 
iubitele dansuri populare româneşti 

Concert de colinde al Corului „Pro Musica”, la Seghedin
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din Micherechi, interpretate de 
echipa de dansuri a şcolii.

– Concertul de colinde al Corului 
„Pro Musica”, în oraşul Seghedin 
a avut loc în prezenţa mai multor 
invitaţi din judeţul Ciongrad şi 
Bichiş. Cele mai frumoase colinde 
româneşti au răsunat în cadrul 
concertului de colinde organizat 
de Autoguvernarea Românească 
a Judeţului Ciongrad şi Autoguver-
narea Românilor din Seghedin, la 
întrunirea prilejuită de sărbătoarea 
Sfântului Nicolae. 

– A fost organizată o întâlnire 
a tinerilor evanghelici români din 
Ungaria, susţinută de asociaţia 
timişoreană „WorldTeach” a cărui 
conducător este Beniamin Lup. Eve-
nimentul a avut loc la sediul Uniunii 
Culturale a Românilor de la Jula, la 
care au participat peste 50 de tineri 

Întâlnire cu pastorul Beniamin Lup, la Jula

din România şi Ungaria, majoritatea 
din localitatea Micherechi.

6 decembrie – Sfântul Ierarh 
Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Li-
chiei şi Făcătorul de Minuni, este şi 
hramul bisericii ortodoxe româneşti 
din Bichişciaba. În locaşul de cult a 
fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhi-
erească de către PS Părinte Episcop 
Siluan, împreună cu un sobor de 
preoţi şi diaconi. Răspunsurile la 
strană au fost date de tineri teologi 
din părţile Aradului. 

8 decembrie – În fiecare an, în 
pragul sărbătorilor de iarnă, au-
toguvernările de naţionalitate din 
Bichişciaba organizează o serată 
a naţionalităţilor conlocuitoare 
în acest oraş. La serbare fiecare 
minoritate a contribuit cu un scurt 
program cultural, al fiecărei na-
ţionalităţi în parte, românii fiind 
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Premiu pentru Gheorghe Marc, la Bichişciaba

prezenţi cu un program de colinde 
româneşti interpretate de corul 
„Pro Musica” din Jula, condus de 
dirijorul Adrian Bugyi din Arad. În 
acest an Autoguvernarea româ-
nească, prin preşedintele Tiberiu 
Juhasz, a acordat „Distincţia pentru 
românii din Bichişciaba” domnului 
Gheorghe Marc, fost deputat în au-
toguvernarea din oraşul Bichişciaba 
mai mulţi ani de zile. 

10 decembrie – Institutul Cultu-
ral Român Budapesta a organizat 
în Sala Festivă a Palatului Regal 
din Gödöllő spectacolul „Se aprind 
stelele iar”, o călătorie muzicală 
pornind de la repertoriul clasic la 
cel contemporan, prin intermediul   
ariilor şi duetelor de operă, opere-
tă şi a unor fragmente de musical. 

Spectacolul a fost susţinut de sopra-
na Felicia Filip, de tenorul Andrei La-
zăr şi de pianistul Tudor Scripcariu. 
Soprana Felicia Filip, câştigătoare 
a numeroase premii naţionale şi 
internaţionale, a avut de-a lungul 
anilor o carieră impresionantă cân-
tând în teatre de prestigiu din lume, 
în anul 2004, a fost ridicată la gradul 
de Comandor al Ordinului „Meritul 
Cultural”, titlu care i-a fost acordat 
de către Preşedintele României.

12 decembrie – Corul „Pro mu-
sica” a răspuns prezent invitaţiei 
Autoguvernării Române din Szen-
tendre şi au dus, în frumosul orăşel 
de pe Dunăre, minunatele colinde 
româneşti. Evenimentul s-a desfă-
şurat la Şcoala de Muzică Vujicsics 
Tihamér. Au colindat în duet şi prof. 
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Festival de colinde la Micherechi, în spirit ecumenic. 
Tinerii şi copiii Bisericii penticostale Betel (sus)

şi corul credincioşilor ortodocşi (jos)
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Grigore Poiendan de la Micherechi 
şi Takács Ildikó, studentă la univer-
sitatea din Seghedin, iar domnul 
Demeniv Mihály (profesor la Şcoa-
la de Muzică Vujicsics Tihamér, a 
încântat publicul cu câteva piese la 
acordeon. 

19 decembrie – Cu ocazia sărbă-
torilor de Crăciun, Consiliul Local 
Românesc din Micherechi a invitat 
toţi creştinii din localitate să întâm-
pine împreună Naşterea Domnului, 
luând parte împreună cu familiile şi 
prietenii la o nouă ediţie a Festiva-
lului Colindelor. Serata a avut loc la 
Casa de cultură „Gheorghe Dulău” 
din Micherechi. 

20 decembrie – Autoguverna-
rea Judeţeană Bichiş în colaborare 
cu Asociaţia Culturală Română 
„Mihai Purdi” şi Autoguvernarea 
Românească din Otlaca-Pustă au 

organizat o serbare de Crăciun la 
Otlaca-Pustă. Dimineaţa oaspeţii 
au fost întâmpinaţi de organizatori 
în sala de expoziţie din vechea casă 
parohială, după care au participat 
la Sf. Liturghie, în biserica din lo-
calitate. Evenimentul a continuat 
cu un program cultural la Căminul 
cultural, unde elevi de la şcolile din 
Aletea, Lecuşhaz şi Bătania au oferit 
publicului un program de colinde, 
iar Păstrătorii de tradiţii româneşti 
din Aletea au pus în scenă „Umbla-
tul cu Turca la românii din Ungaria”.

21–22 decembrie – Cu ajutorul 
sponsorilor şi al multor oameni 
binevoitori din satul Micherechi, un 
grup de tineri ortodocşi, conduşi de 
Robert Ruja, a reuşit şi anul acesta 
să adune foarte multe ajutoare, 
haine, alimente, jucării, etc. pentru 
oamenii nevoiaşi care trăiesc ală-

Serbare în prag de Crăciun, la Otlaca-Pustă
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turi de noi. Tinerii din Micherechi 
ajută prin aceste colecte familii şi 
copii din România. Donaţiile din 
acest an au fost duse la Mănăstirea 
Dumbrava de lângă Turda, acolo 
unde vieţuiesc în jur 150 de copii 

părăsiţi şi bătrâni abandonaţi de 
familii, fiind îngrijiţi de un grup 
de oameni binevoitori adunaţi în 
jurul preotului Vasile. Acesta este 
al optulea an consecutiv de când 
tinerii generoşi din Micherechi au 
organizat o asemenea acţiune de 
ajutorare.

25 decembrie – Biserica Baptistă 
din Chitighaz a invitat toţi credincio-
şii la un concert de Crăciun, susţinut 
de fanfara bisericii. Evenimentul 
s-a organizat cu susţinere atât din 
partea Primăriei, cât şi a Autogu-
vernării Româneşti din localitate. 
Curiozitatea acestui concert de 
Crăciun a fost faptul că au cântat 
muzicieni baptişti, cu toţii originari 
din Chitighaz, dar care azi trăiesc în 
alte părţi ale ţării. 

Acţiune de binefacere a micherechenilor pentru nevoiaşii din România

u
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Concert de Crăciun în Biserica baptistă din Chitighaz
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Conform tradiţiei Calendarului românesc, au fost contactaţi şi la sfârşitul 
acestui an conducerile parohiilor ortodoxe române din Ungaria şi ale altor 
biserici sau confesiuni, care au comunităţi însemnate de români, pentru a 
le solicita datele privitoare la botezurile, cununiile şi înmormântările din 
rândul comunităţii noastre.

Munca ne-a fost ajutată de următorii preoţi ai parohiilor ortodoxe: pr. 
Visarion Tuderici, secretar eparhial, pr. Aurel Becan (Cenadul Unguresc, 
Seghedin), pr. Ioan Bun (Micherechi), pr. Ilie Ciocan (Bătania), pr. Marius 
Maghiaru (Budapesta), protos. David Pop (Aşezământul Monahal „Sf. Ioan 
Botezătorul” de la Budapesta), pr. Aurel Bătrân (Bichişciaba, Ciorvaş), pr. 
Florin Olteanu, (Chitighaz), arhimandrit Calinic (Otlaca-Pustă), pr. Cosmin 
Pop (Jaca, Vecherd, Darvaş, Peterd), pr. Teodor Marc (Jula, Oraşul Mare 
Românesc), pr. Petru Puşcaş (Jula, Oraşul Mic Românesc), pr. Origen Sabău 
(Apateu), pr. Ionuţ Negrău (Săcal), pr. Alexandru Şereş (Aletea, Crâstor).

Alături de Biserica Baptistă din Micherechi, în care serviciile divine se 
desfăşoară în limba română, am solicitat date şi de la cele două Adunări 
Penticostale din Micherechi, care în cadrul serviciilor divine folosesc tot 
limba română. Datele referitoare la credincioşii acestor confesiuni ne-au 
fost furnizate de Gheorghe Ruja din partea Bisericii Baptiste din Miche-
rechi şi de presbiterul Ioan Rocsin din partea Adunării Penticostale nr. 1.

Datele adunate se referă la perioada 1 ianuarie 2015 – 10 decembrie 
2015. În localităţile care nu figurează pe listă, în acest an nu s-au ţinut nici 
botezuri, nici cununii şi nici înmormântări în cadrul bisericii româneşti.

Botezuri, cununii 
şi înmormântări 

la românii din Ungaria 
în anul 2015
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ALETEA

Înmormântări
26 iunie, Ileana Kapocsán Greveletye (87)

BĂTANIA

Botezuri
10 ianuarie, Alesia Maria Cosma, părinţii Attila Cosma şi Florica Lazar
19 martie, Kristof Süketes, părinţii Jozsef Süketes şi Zsanett Süketes
7 august, Silvia Alexandra Herman, părinţii Cristian Herman şi Andrea 
Herman

Înmormântări 
19 februarie, Cornel Soldan (88)
24 februarie, József Kreszta (88)
19 aprilie, Gheorghe Moldovean (74)
29 iuilie, Andrei Boar (80)

BUDAPESTA

Botezuri
18 ianuarie, Milan Cristian, părinţii Roman Cristian şi Szalai Hajnalka
10 februarie, Dorina Maria, părinţii Opra Árpád şi Maria Asztalos
26 aprilie, Daniel, părinţii Szűcs Gyula şi Andreea Mocuţa
23 mai, Vlad Videanu
23 mai, Darius Gavriil Holcă
21 iunie, Nicolas Denis Vasile, părinţii Dumitru Ionel Bucioiu şi Cristina 
Mailat
23 iulie, Constantin Szabolcs, părinţii Pintér Szabolcs şi Mihaela Csatt
25 iulie, Tamara Anton
8 august, Floarea Ana Florea
5 septembrie, Maia Dorina, părinţii Ionel Candian Mustăţea şi Judit Mus-
tăţea
11 octombrie, Tudor, părinţii Ilie Adrian Dragomirescu şi Mihaela Laiu
14 noiembrie, Roxana Miruna, părinţii Mihai Panaite şi Alina Daniela 
Tudosca

Date de la bisericile ortodoxe
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Cununie
4 octombrie, Mariana Irina Vizer cu Marius Ladislau Vizer

Mormântări
13 februarie, Emil Bodirca (74)
20 februarie, Aurel Oşorhan-Vásárhelyi (88)
18 martie, Lucia Figula (56)

CENADUL UNGURESC

Botezuri
5 iulie, Elektra Turi, părinţii Andás Turi şi Csilla Klárik
4 august, Zsolt Berta, părinţii Zsolt Berta şi Anamaria Gán
20 septembrie, Bella Stevie, părinţii Edwards Stevie şi Bernadett Kékes
3 octombrie, Mercédes Rózsa, părinţii Imre Rózsa şi Mikó Márta
4 octombrie, Armando Jenő Kovács, părinţii Gábor Kovács şi Nikolett Burai

CHITIGHAZ

Botezuri
23 aprilie, Gheorghe Crişan, părinţii Gheorghe Crişan şi Beatrix Olah
9 mai, Mia-Zorka Orás, părinţii Gheorghe Orás şi Enikő Tanács
17 mai, Zsigmond Jakab, părinţii Cristian Jakab şi Ramona Faragó
17 mai, Rubina Faragó, părinţii Arnold Faragó şi Veronica Vagasi
24 mai, Noel Daroţ, părinţii Ştefan-Adalbert Daroţ şi Renata Farkas
24 mai, Norbert Istin, părinţii Norbert Istin şi Csilla Csongrádi
2 august, Benett-Oliver Balog, Michel Balog şi Agnes Purece
6 septembrie, Lili Moţ, părinţii Ioan Moţ şi Andrea Şimonca
19 septembrie, Victoria-Reghina Popa, părinţii Cristian-Teodor Popa şi 
Margit-Veronica Csider

Cununie
24 iulie, Norbert Istin cu Csilla Csongradi 

Înmormântări
13 februarie, Gheorghe Ardelean (88)
14 februarie, Aurica Nicula, născ. Gros (79)
24 februarie, Mariana Nagy, născ. Urban (60)
2 martie, Florica Santău, născ. Secan (86)



129

6 martie, Gheorghe Istin (81)
9 martie, Gheorghe Otlăcan (68)
10 martie, Ana Bandula (87)
27 martie, Teodor Mornăilă (75)
7 mai, Mihai Czifra (71)
6 iunie, Ştefan Sălăjan (62)
23 iunie, Maria Avrămuţ, născ. Sabău (87)
8 august, Catiţa Medve, născ. Gros (67)
19 august, Otto Otlăcan (41)
26 august, Maria Otlăcan, născ. Popa (92)
26 august, Marghit Fodor, născ. Makon (75)
23 septembrie, Teodor Ardelean (81)
19 octombrie, Maria Nyarfasdi, născ.Brândaş (63)
26 octombrie, Floare Sucean, născ. Stan (84)
8 decembrie, Maria Fettik, născ. Stan (82)

DARVAŞ

Botez
30 mai, Edit Csapó, părinţii Péter Levenete Csapó şi Henrientta Olah

JULA 
Oraşul Mic Românesc

Botez
4 iulie, Virág Radics, părinţii Tivadar Radics, Bernadett Szilági

Înmormântări
2 decembrie, Ioan Ţapoş (96)

JULA
Oraşul Mare Românesc

Botezuri
8 martie, Vivien Mónika Boros, părinţii János Boros şi Ildikó Mónika Baracsi
29 martie, Gábor Petrina, părinţii, Sándor Petrina şi Edina Martin Petrina
10 mai, Mihai Daniel Martin, părinţii Mihai Martin şi Timea Bordaş Martin
17 mai, Toma Bordaş, părinţii Ioan Bordaş şi Hajnalka K. Nima
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Cununii
22 august, Ana Ianc şi Roland Csobán
10 octombrie, Noemi Marc şi Mihai Marc

Înmormântări
3 aprilie, Ioan Marc (87)
13 aprilie, Mihai Papp (82)
5 iunie, Lucreţia Lazar (84)
25 iunie, Kocsis Józsefné (75)
25 noiembrie, Tivadar Bujdosó (77)

JACA

Înmormântare
21 mai, Angyal Ilona (87)

MICHERECHI

Botezuri
8 martie, Zoltán Iova, părinţii Zoltán Iova şi Adriana Kaszoni
6 iunie, Adam Ştefan Sárosi, părinţii Istvan Sárosi şi Barbara Cefan
11 iulie, Gheorghe Artur Szabó, părinţii Gheorghe Szabó şi Maria Puşcar
12 iulie, Mira Hajdú, părinţii Attila Hajdú şi Ileana Sascu
9 august, Mira Marc, părinţii Cristian Marc şi Maria Bordaş
6 septembrie, Dorina Juhasz, părinţii Roland Juhasz şi Enikő Hoszu
26 septembrie, Donat Török, părinţii Attila Török şi Ana Poiendan

Cununii
16 mai, Géza Nagy cu Emese Kitti Antal
11 iulie, Akos Ruja cu Netta Szabó
5 septembrie, Bertold Netea cu Nicoleta Bogyó
19 septembrie, Gheorghe Ruja cu Ana Maria Marc

Înmormântări
15 ianuarie, Andronica Kozma Papp (81)
27 ianuarie, Vasile Ţârle (73)
2 februarie, Eva Costa Oros (82)
14 martie, Saveta Gurguţă (78)
18 aprilie, Mihai Pătca (73)



131

7 mai, Dumitru Rocsin (68)
18 mai, Ana Băican Gurzău (76)
17 mai, Floarea Cozma Gurzău (89)
6 iunie, Ana Gurzău Cosma (71)
8 august, Robert Ioja (37)
9 august, Ana Ruja Gurzău (81)
20 august, Petru Gomboş (81)
5 octombrie, Vasile Budai (71)
17 octombrie, Eva Ruja Petruţa (79)
19 noiembrie, Ana Rocsin Sava (77)
22 noiembrie Floarea Sucigan (67)

OTLACA-PUSTĂ

Botezuri
12 iulie, Renata Sofia Tóth, părinţii Pál Tóth şi Sofia Şimonca
19 iulie, Zoe Sofia Şimonca, părinţii Gheorghe Şimonca şi Mariana Şimonca

Înmormântări
Dr. Octavian Dumitraş (58)
Dumitru Botaş (73)
Iosif Lasc (84)
Zenovia Truţ (76)
Simeon Drăgan (82)

Cununie ortodoxă în biserica din Micherechi
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Biserica Baptistă din Micherechi
Binecuvântare 
7 mai, Emilia, părinţi: Gheorghe Pătcaş şi Adriana Martin

Botez 
24 mai, Roland Bihari, Tünde Szőke, Döniz Poiendan, Matei Martin

Înmormântări
1 martie, Ioan Gurzău (53)
10 iunie, Ileana Iova, născută Cozma (61)

Biserica Penticostală nr. 1 din Micherechi
Binecuvântare
16 august, Kaleb, părinţii Eva Ardelean şi Nicolae Gherasim

Cununie
22 august, Teo Roşu cu Rebeca Gherasim

Înmormântare
16 noiembrie, Maria Bihari, născută Cora (90)

Botez la Biserica baptistă din Micherechi
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Tineret, 
şcoală
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ACTIVITĂŢI ŞCOLARE 
ŞI PREŞCOLARE ÎN ANUL 2015

14 ianuarie – Marele poet naţi-
onal român Mihai Eminescu a fost 
omagiat de către elevii Liceului „N. 
Bălcescu”, în Sala festivă a Centrului 
Cultural Românesc din Jula. Eveni-
mentul a fost deschis de către direc-
toarea Maria Gurzău Czeglédi, care 
a ţinut să le împărtăşească elevilor 
importanţa zilei de 15 ianuarie, ziua 
de naştere a poetului. În continua-
re, invitatul programului, profesorul 
universitar, dr. Florin Cioban, de la 
Catedra de română din Budapesta, 
autor al mai multor manuale şi 
studii din cele mai diferite domenii 
ale culturii române, a vorbit des-
pre cel mai frumos pretext posibil: 
Eminescu.

15 ianuarie – Şcoala generală din 
Apateu a organizat în incinta şcolii 
un concurs de poezie şi desen, cu 
ocazia împlinirii a 165 de ani de la 
naşterea poetului Mihai Eminescu. 
La concurs au participat elevi din 
clasele 5–8. Premiaţii concursului 
au fost Lauff Reghina Alexandra, 
Kacsó Márió, Hajdu Nóra, Geletei 
Kata. Expoziţia de desene, ilustrate 
după frumoasele poezii eminesci-
ene, au fost premiate în funcţie de 
voturile primite din partea elevilor. 
Cele mai multe voturi au primit 
desenele elevilor: Nagy Eszter, Mol-
nár Norbert, Monok Sándor şi Tóth 

Ádám Krisztián. După premierea 
din cadrul concursului de poezie şi 
desen, elevii şi profesorii au parti-
cipat la o depunere de coroane la 
bustului lui Mihai Eminescu, aflat 
în curtea bisericii ortodoxe române 
din Apateu. 

– Grădiniţa Română din Bătania 
aduce mereu în atenţia copiilor 
proiecte şi teme inedite. Astfel, 
comemorarea a 165 de ani de 
la naşterea lui Mihai Eminescu 
a fost punctul de pornire pentru 
derularea proiectului tematic „Cei 
mici în lumea lui Mihai Eminescu”. 
Iniţiativa derulării acestui proiect 
tematic aparţine educatoarelor 
Adelina Olteanu-Sturza, Mihaela 
Putin şi Ecaterina Nagy, care au 
dorit să introducă copiii în minu-
nata lume a creaţiei eminesciene, 
considerând că preşcolarii trebuie 
să cunoască şi să aprecieze ma-
rii scriitori ai literaturii române, 
precum şi operele acestora, chiar 
dacă au vârste cuprinse între 3 şi 6 
ani. Micuţii au derulat numeroase 
activităţi culturale, precum audiţii 
de poezii, au recitat poezia „Som-
noroase păsărele”, înconjuraţi fiind 
de fotografiile poetului şi de imagini 
reprezentative din poezie.

16 ianuarie – Copiii de la Grădini-
ţa română din Bătania au dedicat 
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Eminescu sărbătorit de şcolarii din Apateu

Ziua lui Eminescu, la grădiniţa din Bătania
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o zi unui trai sănătos. Alături de 
educatoarele lor, Mihaela Putin şi 
Adelina Olteanu-Sturza, au pregătit 
salată de fructe şi au discutat des-
pre importanţa vitaminelor în ano-
timpul rece. Apoi, doamna doctor 
Cecilia Irimia le-a vorbit copiilor şi 
părinţilor despre igiena dentară, cu 
ajutorul unui program dedicat celor 
mici: „Dinţişorul vesel şi sănătos”. 
Doamna Dr. Irimia este cunoscută 
în mediul stomatologic din Arad 
atât pentru dragostea şi răbdarea ei 
faţă de copii, cât şi pentru actele de 
binefacere în folosul celor nevoiaşi. 

26–30 ianuarie – Liceul „Nico-
lae Bălcescu” din Jula a organizat 
programul intitulat „Săptămâna 

Sănătatea, în centrul atenţiei la Bătania
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elevilor”, în cadrul căruia, timp de 
o săptămână, elevii au fost implicaţi 
în activităţi extraşcolare. Principalul 
obiectiv a fost atragerea elevilor 
şi profesorilor în diferite activităţi 
care să pună în valoare talentele, 
preocupările şi competenţele ele-
vilor în domenii cât mai diverse şi 
interesante. La acest program au 
putut participa liceenii claselor a 
X-a, a XI-a şi a XII-a, dintre care s-a 
ales câte un reprezentant al clasei 
respective care şi-a expus progra-
mul: „Scopurile pe care doresc să 
le atingă, schimbările pe care le au 
în vedere”. 

4 februarie – Copiii de la Gră-
diniţa Română din Bătania au fost 

vizitaţi de Szabó Péter (locotenent) 
şi Tóth Krisztina (plutonier), repre-
zentanţi ai Secţiei de Poliţie din 
Mezőkovácsháza, pentru a desfă-
şura împreună o activitate de edu-
caţie rutieră. Activitatea a cuprins 
prezentarea unor imagini, planşe, 
materiale demonstrative în care s-a 
observat comportamentul copiilor 
în trafic. Copiii au învăţat o scurtă 
poezie despre cum să circule corect, 
s-au exemplificat mijloacele de 
transport folosite de Poliţie, copiii 
au recunoscut semnele de circulaţie 
cele mai folosite. Reprezentanţii 
Poliţiei au oferit sfaturi informative 
copiilor, iar aceştia le-au adresat 
întrebări. Activitatea s-a încheiat cu 

Săptămâna elevilor, la Jula
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o plimbare în faţa grădiniţei, copiii 
putând astfel viziona maşina de po-
liţie cu girofarul şi sirena aferente.

7 februarie – Elevii şcolii popu-
lare de artă „Kaláris” din Chitighaz, 
de la copii de grădiniţă, şcoală gene-
rală, până la elevi de liceu, au pre-
zentat părinţilor şi tuturor invitaţilor 
mai multe dansuri din coregrafiile 
însuşite la cursurile de dans popular 
ale şcolii de artă, care funcţionează 
de mai mulţi ani în localitate. Eve-
nimentul s-a încheiat cu un bal de 
binefacere, în folosul tinerilor de la 
şcoala populară de artă. 

13 februarie – Elevii şcolii ro-
mâneşti din Chitighaz s-au pregătit 
cu mic cu mare pentru un carnaval 
vesel. La pregătirea şi realizarea 
carnavalului, copiii au participat cu 
însufleţire şi dăruire, din dorinţa de 
a oferi spectatorilor momente de ţi-
nută estetică, distracţie, satisfacţie, 

Ziua poliţiei, la grădiniţa din Bătania

făcându-le pentru câteva momente 
viaţa mai veselă. 

14 februarie – La Centrul Cultural 
Românesc din Jula a fost organizat 
Balul acordării panglicii pentru 42 
de absolvenţi ai Liceului „Nicolae 
Bălcescu” din Jula. Manifestarea s-a 
înşirat în rândul acelor programe, 
care sunt dedicate în acest an ani-
versării a 65 de ani de la înfiinţarea 
liceului, al acelui liceu, care a fost, 
este şi va fi o instituţie de căpetenie 
hotărâtoare în viaţa tinerilor români 
din Ungaria. 

24 februarie – Scufiţa Roşie, 
Spiderman, zâne, prinţi şi prinţese 
din poveşti au fost doar câteva din 
personajele întruchipate de elevii 
şcolii generale şi ai grădiniţei din 
Bedeu, care împreună au încercat 
să alunge iarna la carnavalul şcolii. 
Direcţiunea instituţiei a pregătit 
această petrecere cu mult zgomot 
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Balul absolvenţilor de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula

Veselie la carnavalul copiilor din Chitighaz



140

pentru elevi creând posibilitatea 
de a intra în pielea personajelor 
preferate. La pregătirea şi realizarea 
carnavalului au participat cu mare 
însufleţire şi părinţi, bunici, din 
dorinţa de a oferi participanţilor 
prăjituri, sucuri şi sandvişuri.

27 februarie – Autoguvernarea 
Românescă din Leucuşhaz, în cola-
borare cu Autoguvernarea pe Ţară 
(AŢRU), a organizat competiţia spor-
tivă „Cupa carnavalului”. Concursul 
s-a desfăşurat în sala de sport a şco-
lii generale din Lecuşhaz. La concurs 
au participat elevi de clasele 4, 5 şi 
6, de la şcolile generale din judeţul 
Bichiş, instituţii în care se predă 
limba română. 

– În cadrul programului de alun-
gare a iernii, copilaşii de la grădiniţa 
din Micherechi, coordonaţi de 

Carnaval la grădiniţa din Bedeu

educatoarele lor au participat la un 
carnaval vesel. Manifestarea, care 
le-a făcut mare plăcere copiilor, a 
avut loc în sala de sport a grădiniţei. 
Carnavalul din acest an a fost şi mai 
frumos decât cele dinainte, pentru 
că fiecare copil s-a străduit să îm-
brace cele mai frumoase costume. 
Cântecele şi voia bună au dominat 
pe tot parcursul zilei. Activitatea a 
fost una deosebit de reuşită, de-
oarece a dat ocazia copiilor să se 
cunoască mai bine, să danseze şi să 
lege noi prietenii.

– Carnavalul şcolarilor bătăni-
eni a reuşit să creeze o atmosferă 
emoţională în incinta şcolii. Elevii 
claselor au fost poftiţi la un vesel 
carnaval cu mici scenete prezen-
tate în limba română, maghiară şi 
engleză. Cele mai originale scenete, 
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Carnaval la grădiniţa din Micherechi

precum a fost şi „Dansează baba” 
a stârnit aplauze adăugând astfel 
sărbătorii o picătură de dispoziţie 
bună. Elevilor li s-a oferit posibilita-
tea să demonstreze câteva elemen-
te din arta improvizaţiei. La această 
petrecere au fost implicaţi toţi elevii 
şcolii, aducându-şi aportul la crea-
rea unei atmosfere de sărbătoare.

6–18 martie – La Şcoala Generală 
de Naţionalitate Română din Chiti-
ghaz există două feluri de posibili-
tăţi de a face cunoscută programa 
şcolară părinţilor şi preşcolarilor: 
prima modalitate este că preşcola-
rii de la grădiniţa românească s-au 
aşezat în bănci, ocupând scaunele 
colegilor mai mari şi îndrumaţi de 
învăţători au rezolvat diferite probe. 
O asemenea ocupaţie a avut loc pe 
13 martie pentru preşcolarii de la 

grădiniţa maghiară, când micuţii 
şi părinţii lor au fost primiţi de 
directoarea şcolii româneşti, Erika 
Borbély, luând parte activ la ore. 
Pe 18 martie s-a desfăşurat a doua 
modalitate de cunoaştere a şcolii, 
în cadrul zilei porţilor deschise, 
organizată pentru preşcolarii grădi-
niţelor maghiare şi române.

13 martie – Ediţia din 2015 a 
Olimpiadei de Limba şi Literatura 
Română s-a desfăşurat la sediul 
AŢRU din Jula. Tezele pentru proba 
orală şi în scris au fost întocmite de 
către Viorica Oros Fábián, referentă 
pentru examenul de bacalaureat 
la limba şi literatura română şi a 
olimpiadei de română. Elevele con-
curente din clasa a XI-a B a Liceului 
„N: Bălcescu”, Carina Iuhas, Diana 
Bogdan, Lidia Somogyi şi Maria 
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Olimpiada la limba română, la Jula

„Vocea de aur” la şcoala din Bătania
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Olteanu au fost sprijinite şi pregă-
tite de către profesoara de română 
Stella Nicula Machhour.

20 martie – Şcoala generală „N. 
Bălcescu” din Jula a organizat ziua 
porţilor deschise pentru viitorii elevi 
de clasa I. Viitorii şcolari, împreună 
cu părinţii lor, au avut posibilitatea 
să intre la ore şi să cunoască pro-
grama de învăţământ, pentru a-şi 
face o părere despre viaţa şcolară 
şi despre activităţile extraşcolare. În 
aceeaşi zi a fost ţinută ziua porţilor 
deschise şi la şcoala generală din 
Micherechi. 

– Şcoala generală „Lucian Mag-
du” din Bătania a organizat prima 
ediţie a Concursului naţional de 
muzică uşoară românească „Vocea 
de aur”, la care au participat elevi 
de clasele 1–8, de la mai multe şcoli 
din Ungaria în care se învaţă limba 
română, cum ar fi: Aletea, Chiti-

ghaz, Jula, Leucuşhaz, Săcal şi şcoala 
gazdă, Bătania. Repertoriul copiilor 
a inclus piese diferite de muzică 
uşoară şi cântece de primăvară şi 
pentru copii, câţiva dintre elevi s-au 
acompaniat la chitară sau au avut 
acompaniament asigurat la CD-
player. Competiţia s-a desfăşurat în 
aula şcolii generale româneşti din 
localitatea bichişeană, unde tinerii 
„cântăreţi” au fost primiţi de către 
organizatori într-o frumoasă sală 
amenajată pentru această ocazie, 
în culori de primăvară şi note muzi-
cale. La final, fiecare a fost premiat 
pe măsură. 

21 martie – Şcoala generală şi 
Liceul „N. Bălcescu” din Jula în co-
laborare cu Fundaţia „Pro discipulis 
– Pentru elevii noştri” a organizat, 
Balul „Bălcescu”. Balul a fost inclus 
în rândul acelor programe, care au 
fost dedicate pe tot parcurul anului 

Spectacol la balul de binefacere al şcolii din Jula
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aniversării a 65 de ani de la înfiinţa-
rea liceului românesc din Ungaria. 

27 martie – Povestitori autentici, 
cu originalitate interesantă, unii 
cu iz arhaic dar cu o trăire foarte 
profundă au evoluat pe scena Casei 
de Cultură „Gheorghe Dulău” din 
Micherechi la cea de-a 13-a ediţie 
a concursului de povestire „Vasile 
Gurzău”. Diplomaţi, oficialităţi, 
reprezentanţi de instituţii, bunici, 
părinţi, dascăli şi elevi au luat parte 
la o nouă călătorie în lumea poveş-
tilor. Cei mai mici au fost mai activi, 
s-au prezentat pentru concurs 18 
elevi, iar cei din ciclul primar au ales 
să vină să ne povestească 11 elevi. 
Atmosfera primăverii, a prospeţimii, 
a culorilor şi a veseliei a fost înfăţişa-
tă în cuvântarea rostită de către di-
rectoarea şcolii generale, Ana Roc-
sin Sárközi, la deschiderea festivă a 
celei de-a 13-a ediţii a concursului 
de povestire „Vasile Gurzău”. Odată 
cu sosirea primăverii, direcţiunea 
şcolii generale din Micherechi a 
făcut exact aşa cum a făcut cu 13 
ani în urmă, când bibliotecara Maria 
Gurzău Iova a realizat un vis, acela 
de a organiza un concurs de poveşti, 
care poartă numele povestitorului 
micherechian Vasile Gurzău. 

27 martie – Casa de Cultură din 
Bedeu a fost arhiplină când a avut 
loc o serată de binefacere. Părinţi, 
bunici şi tineri, dar şi mulţi sponsori 
s-au adunat din Biharkeresztes, 
Berettyóújfalu, Berettyószentmár-
ton, Esztár, Dobriţân, Chitighaz şi 
Jula, pentru a urmări spectacolul 

de binefacere al copilaşilor de la 
grădiniţă şi al elevilor şcolii gene-
rale. Programul celor mici a fost 
întocmit de către educatoarele 
Maria Kakócz şi Ecaterina Leo, elevii 
ciclului primar au fost îndrumaţi de 
către Maria Jurca şi Nagy Gáborné, 
iar ciclul gimnazial a pus pe scenă 
un program bogat şi variat, ajutaţi 
fiind de directoarea Elena Szilágyi. 
În programul cultural au figurat sce-
nete în limba maghiară şi română, 
cântece populare româneşti şi un 
buchet de strigături sub genericul 
„Veselie”. Programul cultural s-a 
încheiat cu o suită de dansuri popu-
lare româneşti în prezentarea mici-
lor dansatori şi a echipei de dansuri 
populare „Doina Bihorului”, instruiţi 
de coregraful Gheorghe Gros.

31 martie – La Şcoala generală 
„Lucian Magdu” din Bătania a avut 
loc Ziua porţilor deschise. Dascălii şi 
elevii s-au pregătit pentru această 
ocazie cu tot ce ştiu ei mai bine 
pentru a arăta viitorilor lor colegi 
şi părinţilor acestora performanţele 
deosebite obţinute, dar şi frumuse-
ţea şcolii lor.

– Odată cu prima zi din luna 
martie se intră în anotimpul pri-
măvară. Pentru a celebra acest 
moment, românii au întipărit în 
tradiţie „Mărţişorul”. Micul simbol 
al primăverii, legat din fire împletite 
alb şi roşu, purtat pe haină de către 
fete şi femei, are o istorie veche, 
care are menirea de a simboliza tre-
cerea dinspre iarnă spre primăvară. 
Grădiniţa din Oraşul Mare Româ-
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Concurs de poveşti la Micherechi

Serată de binefacere la Bedeu
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nesc din Jula şi-a format o tradiţie 
pentru a celebra acest eveniment. 
Astfel, an de an, copilaşii grădiniţei, 
îndrumaţi de educatoare, au con-
fecţionat mărţişoare şi le-au purtat 
la piept în decursul lunii. Pe 31 
martie, potrivit tradiţiei româneşti 
străvechi, copiii au agăţat şnururile 
pe ramurile unui pom roditor.

1–3 aprilie – În organizarea di-
rectoarei adjuncte a Liceului „N. 
Bălcescu” din Jula, Andreea Cefan, 
un grup de liceeni însoţit de un ghid, 
au plecat într-o călătorie educaţio-
nală de pentru a vizita complexul 
de lagăre de concentrare şi exter-
minare din Auschwitz şi alte părţi 
ale Poloniei. Transportul grupului 
format din 58 de liceeni şi 9 profe-
sori s-a făcut cu un autocar cu etaj, 

Excursia liceenilor la Auschwitz

iar costul excursiei a fost asigurat 
din fonduri proprii. În prima zi a 
figurat vizitarea oraşului Cracovia 
şi cele mai atractive obiective tu-
ristice, a doua zi s-au deplasat la 
lagărul de concentrare Auschwitz, 
iar în ultima zi au vizitat Zakopane, 
staţiunea turistică de la poalele 
munţilor Tatra. Scopul excursiei a 
fost de a conştientiza drama prin 
care a trecut umanitatea în timpul 
Holocaustului din cel de-al Doilea 
Război Mondial. 

16 aprilie – Elevii şi profesorii 
şcolii generale din Bedeu au efec-
tuat o excursie de o zi în capitala 
Ungariei. Printre programele oferite 
de către conducerea şcolii, elevii au 
admirat un spectacol la Circul Naţio-
nal, au vizitat Piaţa Eroilor, Cetatea 
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„Vajdahunyad” şi alte obiective tu-
ristice. După spectacolul de la circ, 
excursioniştii au servit împreună 
câte-un hamburger. Cheltuielile de 
transport au fost finanţate de către 
Autoguvernarea Românească din 
Bedeu.

18 aprilie – Ministerul Resur-
selor Umane din Budapesta, sub 
înaltul patronaj al secretarului de 
stat Czunyiné dr. Bertalan Judit, a 
organizat, la clubul Akvárium din 
Budapesta, concursul naţional al 
Dansurilor de la Balurile Acordării 
Panglicii. La concurs au participat cu 
cel mai mare succes tinerii Liceului 
„N. Bălcescu” din Jula, calificân-
du-se, printre cei 800 de concurenţi, 
pe primul loc în categoria dansurilor 
standard latin. Pentru acest concurs 
au început pregătirile încă din luna 

Şcolari din Bedeu în excursie la Budapesta

octombrie, coregraf fiind Hajas 
Tibor. Pentru grupul de dansatori, 
însoţiţi de profesoara Mariana Oros 
Martin, a fost o onoare să participe 
la un asemenea concurs naţional, 
iar prin acest concurs dansul tineri-
lor liceeni a făcut un salt uriaş. 

23 aprilie – La sediul AŢRU din 
Jula s-a desfăşurat proba orală a 
Olimpiadei la română pentru elevii 
şcolilor generale, clasele 7–8. La dis-
ciplina Limba şi Literatura Română, 
categoria II, au participat 8 elevi, 
pentru categoria I, iniţiată pentru 
elevii şcolilor unde limba română 
se predă ca obiect de studiu, nu s-a 
prezentat nicio şcoală. La Cultură şi 
civilizaţie românească au intrat în 
faza finală 10 copii, iar la limba şi 
literatura română, 8 elevi.

24–26 aprilie – Sub genericul 
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Dansatori talentaţi la Liceul „N. Bălcescu” din Jula

Tabără de religie ortodoxă pentru şcolarii din Micherechi, în România
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„Muguri de lumină”, s-a desfăşurat 
cea de a III-a ediţie a Taberei de 
religie pentru copiii de la şcoala ge-
nerală românească din localitatea 
Micherechi. Ediţia din acest an a 
avut loc la Mănăstirea Feredeu şi la 
parohia Covăsânţ, din Arhiepiscopia 
Aradului. La tabără au participat 
elevi din clasele II–VIII, care fac 
săptămânal ore de religie cu părin-
tele Visarion Tuderici. Copiii au fost 
însoţiţi, pe durata întregii tabere, de 
Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, 
de la Jula, de pr. Visarion, profesor 
de religie şi de doamna Ana Sárközi, 
directoarea şcolii din Micherechi, 
dar şi de alţi credincioşi din Miche-
rechi, care au purtat grijă de copii.

29 aprilie – Copiii de la Grădini-
ţa Română „Lucian Magdu” din 
Bătania, pregătiţi de doamnele 

Premiera piesei „Moftul român” de I.L.Caragiale

educatoare Adelina Olteanu-Sturza, 
Mihaela Putin şi Ecaterina Nagy, au 
susţinut un scurt program dedicat 
mamelor. Ziua Mamei a fost un 
prilej de bucurie şi de emoţii. Cân-
tecele, dansurile şi poeziile copiilor 
au umplut de lacrimi ochii mame-
lor. Copiii au fost şi ei emoţionaţi, 
căutându-şi cu privirea inocentă 
mama, fiinţa cea mai scumpă de 
pe Pământ.

30 aprilie – Trupa de teatru ama-
tor de la Liceul „N. Bălcescu” din 
Jula a prezentat, în premieră, noua 
piesă pe care o învaţă de câteva 
luni. Publicul care a putut vedea 
pentru prima dată spectacolul a fost 
alcătuit din elevii şi profesorii şcolii 
julane. Piesa „Moftul român” de I.L. 
Caragiale a fost adaptat şi regizat de 
către Nora Chiriac Tiu, din Oradea, 
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iar munca organizatorică a trupei de 
teatru este condusă de profesoara 
Vera Cser. 

– Educatoarele Grădiniţei Româ-
ne „Lucian Magdu” din Bătania au 
organizat două evenimente desti-
nate copiilor, care vor fi preşcolari 
din luna septembrie, şi părinţilor 
acestora. Prima întâlnire a fost de-
dicată orelor de joacă, la îndemnul 
şi sub supravegherea educatoarelor. 
Copiii au pictat, au cântat, au dan-
sat şi au încercat jucăriile destinate 
mişcării în curte. Cel de-al doilea 
eveniment a adunat părinţii în sălile 
de curs, unde au putut vedea patru 
ocupaţii: activităţi matematice, în 
limba română, cu lucru diferenţiat, 

Ziua porţilor deschise, la grădiniţa românească din Bătania

pe grupe (prof. Mihaela Putin), zică-
tori în limba maghiară (educatoare 
Ecaterina Nagy), educaţie muzicală 
(prof. Adelina Olteanu-Sturza) şi o 
ocupaţie interdisciplinară – educa-
rea limbajului şi joc muzical (prof. 
Mihaela Putin).

1 mai – Fiecare serbare de adio 
este, într-un fel, aceeaşi: tineri îm-
brăcaţi frumos, lacrimi de bucurie 
sau tristeţe, părinţi şi bunici mândri 
sau emoţionaţi, şi multe-multe flori. 
Şi totuşi, fiecare serbare de bun 
rămas are şi ceva aparte: niciodată 
nici un elev nu termină liceul de 
două ori, fiecare serbare are mo-
mente unice, care numai o singură 
dată se pot întâmpla. Aşa a fost şi 
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Serbarea de bun rămas a absolvenţilor promoţiei 2011–2015
de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula
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serbarea absolvenţilor Liceului „N. 
Bălcescu” din Jula, care pentru cei 
42 de elevi ai claselor a 12-a a fost 
un moment unic în viaţă.

5 mai – Iubitorii dansului şi 
cântecului popular românesc au 
umplut sala festivă a Centrului Cul-
tural Românesc din Jula, la cea de-a 
23-a ediţie a Festivalului „Periniţa”. 
Acest program folcloric a fost iniţiat 
de regretatul Alexandru Hoţopan, 
cu scopul ca nu numai limba ci şi 
obiceiurile, cântecele şi dansurile 
româneşti să fie răspândite în rân-
dul tineretului. Au debutat pe scenă 
dansatorii echipei „Hora”, membrii 
echipei „Doina” a şcolii generale 
julane, şi a echipei „Iglicze”, prezen-
tând jocuri chitighăzene. Un grup de 
elevi ai şcolii generale din Chitighaz 

„Periniţa” 2015

au interpretat un buchet de cântece 
româneşti, instructor Petru Stan, iar 
eleva Lilian Daniel a spus publicului 
povestea „Ionică mincinosul”. Şi-au 
dat concursul elevii şcolilor din Bi-
horul unguresc, care au sosit de la 
şcolile din Pocei, Bedeu, Săcal, pre-
zentând dansuri din diferite zone 
ale Ungariei şi României, instructor 
Gheorghe Gros. În acest an şi-a dat 
din nou concursul pe scenă cercul 
de chitară din Aletea. Elevii şcolii ge-
nerale din Micherechi au prezentat 
dansuri locale, şcolarii din Bătania, 
au prezentat cântece şi dansuri 
româneşti şi dansatorii Echipei de 
Păstrare a Tradiţiilor a Centrului de 
Documentare şi Informare, alcătuit 
din elevii Liceului „Bălcescu”, etc. 

8 mai – Peste o sută de şcolari de 
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Concurs de poveşti româneşti la Bichişciaba
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la mai multe şcoli generale româ-
neşti din Ungaria au fost răsplătiţi 
cu diplome şi calificative pentru 
talentul lor în a spune poveşti. Toate 
astea se datorează Autoguvernării 
Româneşti din Bichişciaba, care a 
organizat o nouă ediţie a concur-
sului de povestire, în care au făcut 
să aibă loc minunatele poveşti în 
viaţa copiilor. 

11 mai – La Grădiniţa Română 
din Bătania s-a sărbătorit Ziua 
Tatălui. Copiii, ajutaţi de tătici, au 
povestit cu ce se ocupă taţii lor sau 
ce pasiuni au şi cum îşi petrec tim-
pul împreună cu tati. Printre tătici 
s-a aflat un fost baschetbalist, care a 
prezentat o mică parte din medaliile 
şi cupele câştigate şi a arătat câteva 
mişcări specifice acestui sport. Un 
tătic şofer a adus poze cu camionul 

Ziua taţilor, la Bătania

său şi le-a povestit copiilor prin ce 
ţări circulă el, altul a povestit despre 
meseria de zidar şi cum construieş-
te case; un alt tătic a vorbit despre 
pasiunea lui – motocicletele, adu-
când casca, mănuşile şi motorul, pe 
care copiii le-au încercat. 

26–28 mai – În aula Liceului ro-
mânesc „Nicolae Bălcescu” din Jula 
a fost deschisă o importantă expo-
ziţie de icoane aduse de la Atelierul 
DivinArt Iaşi, atelier care deţine o 
colecţie de seamă de icoane or-
todoxe de mare valoare. Printr-un 
proiect comun, iniţiat de Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria şi 
Şcoala generală şi Liceul românesc 
„Nicoale Bălcescu” din Jula, a fost 
organizată o expoziţie cuprinzând 
icoane pictate pe lemn, care au 
putut fi admirate de vizitatori. În 
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Atelier de pictat icoane, la şcoala din Jula
aceste zile, pe lângă expoziţie a 
fost deschis şi un atelier de pictat 
icoane. La deschiderea expoziţiei 
şi a lucrărilor, PS Părinte Episcop 
Siluan a vorbit asistenţei compusă 
în majoritate din elevi şi profesori 
despre semnificaţia icoanei ortodo-
xe şi rolul său în viaţa Bisericii şi a 
credincioşilor. Acest proiect s-a în-
cheiat pe 28 mai, la Centrul Cultural 
Românesc din Jula, cu un simpozion 
despre arta pictării icoanelor cu 
tema „Tradiţie şi cultură bizantină 
în arta eclezială românească”. 

27 mai – Premiaţii concursului 
naţional OKTV din judeţul Bichiş au 
fost sărbătoriţi la Oficiul Guverna-
mental din Bichişciaba. Şi în această 
primăvară, Oficiul a recunoscut ta-
lentul tinerilor, care prin strădania 
lor au făcut cinste judeţului Bichiş. 

La festivitate au participat 57 de 
elevi de la 15 licee din judeţul Bi-
chiş şi profesorii pregătitori. Printre 
sărbătoriţi s-au aflat şi elevele de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula: 
Carina Iuhas, Diana Bogdan, Maria 
Olteanu şi Lidia Somogyi, care au 
fost premiate la olimpiada naţio-
nală la Limba şi Literatura română, 
desfăşurată pe 13 martie, la Jula. La 
fel ca şi ceilalţi ai colegi ai lor, fetele 
au fost premiate cu diplome şi cu 
bonuri de cumpărături. 

29 mai – Grupul de copii care 
frecventează orele de religie orto-
doxă de la Micherechi, însoţiţi de 
PS Siluan, Episcopul Bisericii Orto-
doxe Române din Ungaria, preotul 
paroh Ioan Bun, părintele Visaron 
Tuderici, pr. Claudiu Condurache 
şi diaconul Emanuel Văduva de 
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„Ursul păcălit de vulpe” la şcoala din Bătania

Procesiunea de Ziua Copilului
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la Catedrala Episcopală din Jula, 
au participat la o procesiune de 
la intrarea în sat până la biserica 
ortodoxă, cu ocazia Zilei Copilului. 
Procesiunea de la Micherechi a avut 
loc cu două zile înaintea Rusaliilor 
şi a fost punctul final şi programului 
dedicat Zilei Copilului, organizat 
în după amiaza zilei respective de 
către Primăria locală.

2 iunie – Printr-un proiect al ICR 
Bucureşti, Ziua Copilului a adus 
pentru românii din Ungaria şi Serbia 
reprezentaţii de teatru şi ateliere de 
improvizaţie şi interpretare. Proiec-
tul a fost organizat de Institutul Cul-
tural Român, prin Direcţia Români 
din Afara Graniţelor, în parteneriat 
cu Uniunea Culturală a Românilor 
din Ungaria şi Comunitatea Români-

„Atelierul micului actor” pentru şcolarii din Micherechi

lor din Serbia. Programul a cuprins 
câte un spectacol cu piesa „Ursul 
păcălit de vulpe”, adaptare după 
povestea lui Ion Creangă, şi works-
hop-uri interactive de improvizaţie 
şi interpretare pentru copii sub 
genericul „Atelierul micului actor”, 
proiect iniţiat şi susţinut de actori 
profesionişti din Arad şi Bucureşti. 
De acest cadou oferit de Ziua Copi-
lului s-au putut bucura şcolarii din 
Bătania şi Micherechi.

16 iunie – La Bichişciaba au fost 
disputate meciurile de fotbal ale 
campionatului judeţean de fotbal 
pentru copii. La competiţie au par-
ticipat fotbalişti amatori, cu vârste 
cuprinse între 12–14 ani. Fiecare 
dintre cele şase echipe care au in-
trat în concurs au reprezentat câte o 
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localitate. La competiţie, echipa de 
fotbal U14 din Micherechi a jucat 
contra echipei Szeghalom, învin-
gând cu 2 la 0 (goluri: David Puiu 
şi Ujj László). Aşadar, în anul 2015, 
la categoria grupei lor de vârstă, 
micherechenii au obţinut medalia 
de aur, calificându-se pe primul 
loc. Printre speranţele fotbalului 
micherechian se numără absolven-
tul şcolii generale din Micherechi, 
Daniel Pătcaş.

22–28 iunie – La Budapesta a 
avut loc cea de a 4-a ediţie a taberei 
de iconografie pe sticlă, organizată 
cu binecuvântarea PS Episcop Silu-
an, de la Jula. Tabăra a fost iniţiată 
în anul 2012 de preşedinta Asoci-
aţiei Femeilor Ortodoxe Române 
din Budapesta, Gabriela Elekes, 

Tabără de pictat icoane în Capela românească din Budapesta

şi s-a organizat de fiecare dată cu 
sprijinul financiar al Autoguvernării 
Româneşti din cartierul XI al Bu-
dapestei. Ca şi ediţiile precedente, 
tabăra s-a desfăşurat în clădirea 
care a aparţinut Fundaţiei Gojdu şi 
în care astăzi funcţionează Capela 
Ortodoxă Română şi Aşezământul 
Monahal Sfântul Ioan Botezătorul. 
Majoritatea copiilor prezenţi la 
această ediţie au participat şi la ta-
berele precedente, fiind deja fami-
liarizaţi cu tehnica picturii pe sticlă, 
ceea ce explică şi calitatea lucrărilor 
realizate de ei. Părintele paroh de 
la Jaca, Cosmin Pop, îndrumătorul 
taberei, a ales şi pregătit pentru 
lucru, exclusiv, modele originale 
ale icoanei ţărăneşti pe sticlă din 
Transilvania. 
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– La Bedeu s-a organizat o ta-
bără de creaţie pentru copiii şcolii 
generale şi a grădiniţei locale. Au 
participat copii cu vârsta cuprinsă 
între 6–16 ani. Tabăra a fost or-
ganizată de către Autoguvernarea 
Românească din Bedeu, în colabo-
rare cu Şcoala generală şi grădiniţa 
bilingvă, având ca scop răspândirea 
şi valorificarea tradiţiilor culturale 
româneşti, precum întărirea iden-
tităţii româneşti. 

29 iunie–13 iulie – Ministerul 
Afacerilor Externe – Departamentul 
Politici pentru Relaţia cu Românii 
de Pretutindeni, în colaborare cu 
Ministerul Tineretului şi Sportului, 
a organizat şi în această vară, la 

Excursia copiilor din Bedeu în România

Sulina, judeţul Tulcea, programul de 
tabere pentru elevi şi tineri români 
din afara graniţelor, „ARC 2015”. 
Pentru tinerii români din Ungaria 
s-au alocat 85 de locuri, cu 5 locuri 
mai multe decât la taberele orga-
nizate anul trecut. Programul „ARC 
2015” s-a desfăşurat în două serii. 

8 iulie – Această zi a fost pentru 
elevii şcolii generale din Furta un 
bun prilej pentru a face cunoştinţă 
cu munca de la redacţia săptămâ-
nalului „Foaia românescă”. Vizita a 
început la Tipografia Schneider din 
Jula, unde este tipărit ziarul. Elevii 
au făcut cunoştinţă cu una dintre 
meseriile mai puţin cunoscute, cea 
de tipograf. Însoţiţi de profesoara 
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Vizita şcolarilor din Furta la redacţia „Foii româneşti”

Participanţii taberei „Al. Mocioni” la Peştera Urşilor
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de română, Ecaterina Pop, şi de alte 
cadre didactice, au avut ocazia de 
a vedea care este drumul pe care îl 
parcurge un material tipografic, de 
la idee la forma tipărită. Întorcân-
du-se la redacţie cu primul print 
al paginilor color al numărului de 
săptămâna aceea a Foii, elevii au 
servit suc şi prăjituri, în timp ce 
au ascultat-o pe redactoarea şefă, 
Eva Şimon, care le-a vorbit despre 
istoria ziarului prezentându-le chiar 
şi primul număr, din 1951. Copiii 
curioşi au studiat cu atenţie paginile 
îngălbenite ale vechiului ziar. După 
vizita de la redacţie, grupul de copii 
din Furta a poposit şi la Catedrala 
Episcopală „Sf. Nicolae” din Jula. 

26–31 iulie – Şcoala de vară 

Tabăra Sulina, 2015

„Al. Mocioni” pentru copii români 
din Ungaria şi Serbia, organizată 
în România a ajuns deja la a treia 
ediţie şi a fost organizată, la fel ca 
în 2014, la Moneasa. Scopul taberei 
este acelaşi în fiecare an: stabilirea 
legăturilor, eliminarea distanţelor, 
a prejudecăţilor şi perfecţionarea 
tinerilor români. Şcoala de vară „Al. 
Mocioni” s-a realizat şi de această 
dată cu sprijinul Departamentului 
Politici pentru Relaţia cu Românii 
de Pretutindeni, de la Bucureşti, şi 
a fost organizată sub egida Uniunii 
Culturale a Românilor din Ungaria, 
în parteneriat cu Societatea Cultu-
rală „Mihai Eminescu” din Coştei şi 
Asociaţia „Ariadnae Filum” din Bor. 
Figura emblematică a lui Alexandru 
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Mocioni a fost aleasă pentru aceas-
tă tabără din motivul că acest mare 
om politic al secolului al XIX-lea a 
fost un adevărat luptător atât pen-
tru drepturile românilor din Banat 
şi Transilvania, cât şi a românilor din 
Ungaria de azi. La şcoala de vară au 
luat parte 30 copii din Serbia (Banat 
şi Timoc) şi Ungaria. 

3–7 august – Asociaţia Păstrăto-
rilor de Tradiţii „Gheorghe Nistor” 
a organizat o tabără de dansuri po-
pulare. La această tabără, alături de 
unii copii care sunt membrii echipei 
de dansuri populare, s-au înscris şi 
copii care nu fac parte din echipa de 
dans. Cu toate acestea, grupul de 
dansatori format în aceste câteva 
zile a reuşit să facă o impresie plăcu-
tă publicului spectator la serbarea, 
care a avut loc pe 7 august, pe scena 
Casei de cultură „Gheorghe Dulău”. 

18–23 august – În organizarea şi 
cu sprijinul financiar al Consiliului 
Local Românesc din Micherechi, 
34 de copii şi 6 profesori de la 
şcoala generală din Micherechi au 
petrecut aproape o săptămână pe 
litoralul Mării Negre. Excursioniştii 
au petrecut zile minunate de vară 
în staţiunea Costineşti. Neavând 
norocul de a face baie în mare în 
fiecare zi, din cauza vremii ploioase 
şi răcoroase, copiii au vizitat faleza 
şi Delfinariul din Constanţa şi staţi-
unea Mamaia.

8 septembrie – Ziua Limbii Ro-
mâne, sărbătorită anual pe 31 
august, a fost marcată cu câteva 
zile mai târziu, la Casa de Cultură 

„Gheorghe Dulău” din Micherechi 
printr-un spectacol de teatru, cu 
Trupa Zurli din Bucureşti. Eveni-
mentul a fost organizat de către 
ICR Budapesta, care începând din 
anul 2013, pentru a releva impor-
tanţa Zilei Limbii Române, a adus 
elevilor din Micherechi spectacole 
interactive de teatru în limba ro-
mână. Reamintim că, în anul 2013, 
Giorgiana Elena Popan, actriţa Tea-
trului „Ioan Slavici” din Arad a adus 
magia cuvântului la Micherechi, 
iar în toamna anului trecut actriţa 
Ioana Ginghină de la Teatrul „Ion 
Creangă” din Bucureşti i-a înveselit 
pe copii cu un spectacol interactiv. 

1 octombrie – Elevii de la Liceul 
„Nicolae Bălcescu” au petrecut o 
seară minunată la Balul Bobocilor. 
Programul a cuprins momente 
comice, muzică şi voie bună. Clasa 
a 9-a A s-a costumat în staruri TV, 
iar clasa a 9-B în zâne şi spiriduşi. 
Distracţia a fost completată apoi 
de un concurs organizat pentru 
boboci de elevii claselor a 10-a, 
coordonaţi de dirigintele Vera Cser, 
Silvia Cefan şi profesorul Gheorghe 
Pătcaş. Pentru a fi acceptaţi în rân-
dul liceenilor, bobocii au avut de 
trecut nişte probe haioase, dar nu 
şi foarte uşoare, iar juriul a decis 
la final cine merită titlul de Miss şi 
Mister Boboc 2015, având de ales 
între 52 de boboci. Juriul a decis ca 
titlul de Miss Boboc să-i fie acordat 
elevei Lavinia Bogdan, iar Mister 
Boboc lui Daniel Pelyva.

10 octombrie – Şcolari din Mi-
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Şcolarii din Micherechi în vacanţă la Marea Neagră

Teatrul Zurli din Bucureşti printre copiii din Micherechi
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Elevii clasei întâi, la şcoala românească din Aletea

Bursierii naţionalităţilor din Ungaria. Din partea românilor: 
Estera Gherman, elevă la Liceul „N. Bălcescu” din Jula

(foto: Bajtai László)
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cherechi, adunaţi în jurul părintelui 
Visarion Tuderici, secretar eparhial 
la Episcopia Ortodoxă Română din 
Jula, care le este şi profesor de reli-
gie, ajutoraţi de părinţii lor, au făcut 
o colectă pe care au dus-o unor 
copii orfani şi bolnavi de la două 
case de copii din Oradea. Grupul 
de 36 de micherecheni (18 copii şi 
18 adulţi) a fost condus de părintele 
Visarion, care a luat legătura iniţial 
cu două case de copii cu dizabilităţi 
din Oradea şi care i-au aşteptat pe 
copiii din Micherechi ca într-o zi 
de sărbătoare. Darurile au constat 
în hăinuţe, jucării şi alimente, mai 
ales dulciuri. 

12 octombrie – Şcoala din Kö-
tegyán a găzduit prima ediţie a 
concursului de istorie a localităţilor 
aflate în regiunea Şercadului pentru 
elevii ciclului gimnazial, ai şcolilor 
generale din circumscripţia de învă-
ţământ a localităţii Şercad. La con-
curs au luat parte câte patru elevi 
din şcolile din Micherechi, Crâstor, 
Okány, Şercad, Geszt şi Kötegyán. 
Din şcoala din Micherechi au concu-
rat elevii: Mihai Cozma (clasa a 5-a), 
Petru Iova (clasa a 6-a), Boglarca 
Bondar (clasa a 7-a) şi Levente Iovan 
(clasa a 8-a). Elevii au fost împărţiţi 
în cinci grupe. Grupa din care a 
făcut parte Petru Iova şi Levente 
Iovan s-a clasat pe locul I, iar grupa 
elevilor Mihai Cozma şi Boglarca 
Bondar s-a calificat pe locul 5. Fie-
care participant a fost răsplătit cu 
câte o carte. Profesor pregătitor a 
fost Viorica Oros Petruşan.

13 octombrie – Sectarul de stat 
Soltész Miklós şi subsecretarul de 
stat Fülöp Attila, din cadrul Minis-
terului Resurselor Umane de la 
Budapesta au înmânat într-un cadru 
festiv diplomele pentru bursele na-
ţionalităţilor din Ungaria. Din rândul 
tinerilor români din Ungaria, de 
această dată, a fost premiată Estera 
Gherman, eleva Liceului „Nicolae 
Bălcescu” din Jula. 

14 octombrie – Anotimpul toam-
na a fost elogiat de preşcolarii de la 
Grădiniţa românească din Jula, de 
pe strada Galamb. Micuţii au învăţat 
cântece, poezii, au făcut cunoştinţă 
cu florile acestui anotimp, cu legu-
mele şi fructele de sezon şi s-au 
familiarizat cu activităţile specifice 
anotimpului culesului roadelor. 

16–20 noiembrie – La şcoala ge-
nerală din Micherechi a avut loc o 
nouă ediţie a Săptămânii limbii ma-
terne, care se organizează de şapte 
ani consecutiv în această instituţie. 
Cu această ocazie, s-au desfăşurat 
activităţi diverse, prin care elevii au 
fost antrenaţi să descopere lucruri 
interesante despre scriitorii români 
sau despre obiceiurile şi tradiţiile 
poporului român şi altele specifice 
românilor din Ungaria. Elevii au 
participat la diverse concursuri, 
dintre care menţionăm Concursul 
de ortografie, ce poartă numele 
fostului profesor Gheorghe Martin, 
şi care are ca scop cunoaşterea cât 
mai perfectă a scrisului în limba 
română.

19 noiembrie – Directorul Lice-
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Concurs de ortografie „Gheorghe Martin” la Micherechi

Teatru de marionete pentru copiii de la grădiniţa din Micherechi
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ului „Nicolae Bălcescu” din Jula, 
Maria Gurzău Czeglédi, a prezentat 
instituţia pe care o conduce elevi-
lor de la şcoala generală „Lucian 
Magdu” din Bătania. Împreună 
cu adjuncta, prof. Andrea Cefan, 
doamna Czeglédi a răspuns la între-
bările legate de liceul julan, venite 
din partea profesorilor, a părinţilor 
şi a elevilor de clasele 7 şi 8 de la 
şcoala din Bătania. 

20 noiembrie – Un grup de la 
Centrul de Zi „Iedera” pentru Ti-
neri şi Adulţi, din cadrul Asociaţiei 
Down din Oradea, au făcut ziua mai 
frumoasă pentru copiii de la gră-
diniţa românească din Micherechi 
aducându-le acestora o piesă de 
teatru de păpuşi, intitulată „Turtiţa”. 
Copilaşii de la grădiniţă şi educatoa-
rele lor s-au bucurat de un spectacol 
vesel, haios, cu cântece şi versuri, 

intrând şi ei împreună cu „actorii” 
într-o lume magică, cea a poveştilor. 
Spectacolul de teatru de la grădiniţa 
din Micherechi s-a datorat colabo-
rării doamnei Lucia Ciobanu, coor-
donator de programe la Asociaţia 
Down din Oradea cu conducerea 
grădiniţei din Micherechi, condusă 
de doamna Angela Puskár. 

29 noiembrie – În aula şcolii din 
Leucuşhaz s-a aprins prima lumâ-
nare pe cununa de Advent. Elevi şi 
profesori s-au adunat pentru a săr-
bători apropierea Crăciunului. Eve-
nimentul a fost organizat de Primă-
rie şi şcoala generală, în colaborare 
cu Autoguvernarea Românească din 
Leucuşhaz, şi a fost primul dintr-un 
ciclu de patru acţiuni, organizate 
în cele patru week-enduri dinain-
tea sărbătorii Naşterii Domnului. 
Copiii au cântat colinde şi cântece 

Serbare de Advent la şcoala din Leucuşhaz
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de Crăciun, în română şi maghiară, 
împreună de profesoarele Anica 
Kovács şi Livia Daniel, cărora li s-a 
alăturat şi Gheorghe Santău, preşe-
dintele Autoguvernării româneşti. 
A doua lumânare de Advent a fost 
aprinsă pe 5 decembrie, la o serba-
re a grădiniţei.

3 decembrie – Şcoala generală şi 
Liceul românesc din Jula l-au primit 
pe Moş Nicolae, la Centrul Cultural 
Românesc din Jula, cu un program 
artistic de cântece, poezii şi colinzi, 
iar Moşul i-a răsplătit cu daruri. 

– Îmbrăcată în straie de sărbă-
toare de mai multe zile, cu decoraţii 
în întâmpinarea lui Moş Nicolae, 
Grădiniţa românească din Jula a 
deschis şi ea porţile în faţa Moşului, 
cu câteva zile mai repede decât săr-
bătoarea propriu-zisă. Preşcolarii 

nu l-au aşteptat nepregătiţi pe Moş 
Nicolae, şi în cinstea lui au susţinut 
un program artistic, cu poezii şi 
cântece. 

20 decembrie – La Capela Or-
todoxă Română din Budapesta, în 
fiecare duminică din cursul lunii 
decembrie, după oficierea slujbe-
lor religioase, Asociaţia Femeilor 
Ortodoxe Române a organizat 
ateliere de lucru în care copii şi 
părinţi deopotrivă au confecţionat 
obiecte decorative pentru Crăciun 
şi felicitări. Copiii au învăţat colinde 
sub îndrumarea doamnei Gabriela 
Elekes, care au fost prezentate 
într-un concert, duminică, 20 de-
cembrie. În această duminică, cu 
mic cu mare au împodobit şi bradul, 
cu ornamentele pregătite împreună 
în decursul lunii.

În aşteptarea Moşului, la şcoala din Jula
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Programul de Crăciun al copiilor în Capela ortodoxă din Budapesta

Moş Nicolae a adus daruri pentru copiii grădiniţei din Jula
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Programul de Crăciun al şcolarilor din Chitighaz
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Divertisment
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Evenimente fără data exactă cunoscută:
februarie – Este programat Congresul Diasporei româneşti
mai/iunie – Alegeri locale
noiembrie/decembrie – Alegeri legislative

* * *
Ianuarie
1 ianuarie – Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2016 

ca „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul 
comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bi-
sericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”

1 ianuarie – Municipiul Timişoara va fi Capitala Naţională a Tineretului 
din România, în anul 2016, în cadrul unui proiect rulat în parteneriat de 
primărie cu o bancă comercială

4 ianuarie – Se împlinesc 90 de ani (1926) de la recunoaşterea lui Mihai 
I ca principe moştenitor al României. Parlamentul ratifică, cu 231 voturi 
pentru şi 3 contra, hotărârea Consiliului de Coroană privind aprobarea 
renunţării principelui Carol la Tronul României (Actul de la 4 ianuarie) şi 
recunoaşterea prinţului Mihai (pe atunci în vârstă de numai 4 ani ca prin-
cipe moştenitor al României, coborâtorul direct şi legitim în ordinea de 
primogenitură bărbătească a regelui domnitor. Pe timpul minoratului lui 
Mihai se instituie o Regenţă, aflată sub influenţa liberalilor şi formată din 
Patriarhul Miron Cristea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
Gheorghe Buzdugan (din 1 oct. 1929, în urma decesului său a fost numit 
Constantin Sărăţeanu) şi principele Nicolae, fratele lui Carol

5 ianuarie – Se împlinesc 300 de ani (1716) de la instaurarea regimului 
fanariot în Ţara Românească, prin numirea ca domn a lui Nicolae Mavro-
cordat (regimul fanariot a durat până la 18.I.1821, când a murit Alexandru 
Şuţu, ultimul domn fanariot din Muntenia)

7 ianuarie – Gala Studenţilor Români din Străinătate, organizată de Liga 
Studenţilor Români din Străinătate

11 ianuarie – „Ziua artei fotografice în România”, desemnată printr-o 
Hotărâre de Guvern din ianuarie 2010; este marcată în ziua de naştere 
a lui Carol Popp de Szathmary (n.11.I.1812-m.14.III.1887), unul dintre 
primii fotografi români, precum şi unul dintre primii fotoreporteri de 
război ai lumii

Principalele evenimente 
ale anului 2016 în România
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12 ianuarie – Se împlinesc 150 de ani de la moartea (la Cernăuţi, azi 
în Ucraina) lui Aron Pumnul, lingvist, filolog şi profesor; la moartea aces-
tuia apare prima poezie tipărită a lui Eminescu, „La mormântul lui Arune 
Pumnul”, semnată „M. Eminovici, privatist” (n. 1818)

15 ianuarie – „Ziua Culturii Naţionale”; se marchează pentru prima 
dată în urmă cu 5 ani (2011); potrivit iniţiatorilor, membrii Academiei 
Române, alegerea datei are legătură cu naşterea lui Mihai Eminescu, în 
care „românii văd un poet reprezentativ pentru spiritualitatea şi forţa lor 
de creaţie”; propunerea legislativă (adoptată de Senat la 6 septembrie 
2010 şi de Camera Deputaţilor la 16 noiembrie) mai prevede că autorităţile 
centrale şi locale vor sprijini material şi financiar manifestările şi acţiunile 
cultural-artistice dedicate acestei sărbători, iar TVR şi Radioul public vor 
realiza programe speciale

17 – 24 ianuarie – „Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştini-
lor” este o manifestare religioasă organizată pe plan internaţional din anul 
1992, la iniţiativa Consiliului Mondial al Bisericilor; se desfăşoară, anual, în 
această perioadă (în emisfera nordică) sau la Rusalii (în emisfera sudică); 
la baza acestei manifestări religioase stă convingerea că rugăciunea în 
comun este absolut necesară pentru a face vizibilă unitatea Bisericii lui 
Hristos; această săptămână este una dintre cele mai vechi expresii ale 
„ecumenismului spiritual”

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor. La 24.I.1859, Adunarea Electivă a 
Ţării Româneşti îl alege, în unanimitate, pe domnul Moldovei, Alexandru 
Ioan Cuza, şi ca domn al Ţării Româneşti (la 5/17 ianuarie 1859 Adunarea 
Electivă a Moldovei îl alesese, în unanimitate, ca domn pe colonelul Al. 
I. Cuza)

27 ianuarie – Actorul Florin Piersic împlineşte 80 de ani
29 ianuarie – Se împlinesc 60 de ani (1956) de la naşterea lui Matei 

Vişniec, poet şi dramaturg
30 ianuarie – Se împlinesc 455 de ani (1561) de la apariţia, la Braşov, a 

primei cărţi tipărite în limba română de diaconul Coresi – Tetraevanghelul, 
care cuprindea textul integral al celor patru Evanghelii. Tetraevangheliarul 
a fost scris în slavonă, cu 156 de ani înainte, de cuviosul Nicodim de la 
Tismana, însă Coresi s-a bazat pe vechile traduceri româneşti ale Sfintei 
Scripturi, cu adaptările făcute de preoţii de la biserica „Sfântul Nicolae” 
din Şcheii Braşovului

Februarie
2 februarie – Ziua ursului, sărbătoare populară (care deschide Anul 

nou viticol şi pomicol) dedicată celui mai puternic animal al ţinuturilor 
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carpatice, ursul; cade întotdeauna de sărbătoarea religioasă Întâmpinarea 
Domnului; se spune că, în această zi, ursul iese din bârlog şi, dacă-şi vede 
umbra, adică dacă este soare, pleacă, iar dacă nu şi-o vede, intră înapoi 
în bârlog, semn că iarna se prelungeşte

8 februarie – Se împlinesc 160 de ani (1856) de când Barbu Ştirbei 
decretează desfiinţarea robiei în Ţara Românească. Se adoptă Legiuirea 
pentru emanciparea ţiganilor din Principatul Ţării Româneşti, potrivit că-
reia este desfiinţată robia ţiganilor aparţinând proprietarilor particulari, 
cărora li se acorda o despăgubire de 10 galbeni pentru fiecare individ, 
plătită eşalonat, în curs de mai mulţi ani. Ţiganii eliberaţi erau obligaţi să 
se statornicească, fiindu-le interzisă strămutarea timp de două perioade 
fiscale, câte 5 ani de la promulgarea legii. 

14 februarie – Sărbătoarea îndrăgostiţilor – Valentine’s Day
18 februarie – Se împlinesc 100 de ani (1916) de la moartea reginei Eli-

sabeta (Elisabeta de Neuwied, cunoscută sub pseudonimul literar Carmen 
Sylva), prima regină a României, soţia regelui Carol I; membră de onoare 
a Academiei Române (n. 1843, la Neuwied/Germania)

19 februarie – Ziua Brâncuşi, sărbătoare naţională. Se împlinesc 140 de 
ani (1876) de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi

19 februarie – Se împlinesc 80 de ani (1936) de la naşterea lui Marin 
Sorescu, poet, dramaturg, eseist, traducător, pictor şi ministru

24 februarie – Sărbătoarea populară Dragobetele
25 februarie – Se împlinesc 150 de ani (1866) de la debutul literar al lui 

Mihai Eminescu, în revista „Familia” din Oradea, cu poezia „De-aş avea…”

Martie
1 martie – Sărbătoarea mărţişorului
1 martie – România preia, în 2016, de la Ungaria, preşedinţia anuală a 

Alianţei Internaţionale pentru Comemorarea Holocaustului (International 
Holocaust and Remembrance Alliance)

2 martie – Se împlinesc 300 de ani (1716) de la apariţia monografiei 
enciclopedice a lui Dimitrie Cantemir „Descrierea Moldovei”

14 martie – Se împlinesc 50 de ani (1966) de la premiera filmului „Răs-
coala”, în regia lui Mircea Mureşan, după romanul omonim al lui Liviu 
Rebreanu (în distribuţie: Ilarion Ciobanu, Nicolae Secăreanu, Ion Besoiu, 
Emil Botta)

Aprilie
1 aprilie – Ziua Păcălelilor
4 aprilie – „Ziua Academiei Române”; la 4.IV.2000, cu prilejul „Zilei 
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Porţilor Deschise” la Academia Română, prezidiul instituţiei a hotărât 
ca Ziua Academiei Române să se sărbătorească la această dată; ziua 
aminteşte de anul 1866, când a luat fiinţă Societatea Literară Română, 
devenită, din august 1867, Societatea Academică Română, iar din martie 
1879, Academia Română

7 aprilie – Se împlinesc 85 de ani (1931) de la naşterea actorului român 
de teatru şi film Amza Pellea (m. 1983)

13 aprilie – Se împlinesc 130 de ani (1886) de la naşterea pictorului 
român Nicolae Tonitza (m. 1940)

17 aprilie – Se împlinesc 100 de ani (1916) de la naşterea poetei române 
Magda Isanos (m. 1944)

23 aprilie – „Ziua Cărţii”; iniţiativa are ca premisă decizia Congresului 
General UNESCO, din anul 1995, pentru declararea zilei de 23 aprilie ca 
Ziua Mondială a Cărţii, „pentru a aduce un tribut de respect tuturor scri-
itorilor şi, în acelaşi timp, pentru a-i încuraja pe toţi cititorii, dar în special 
pe tineri, să descopere plăcerea lecturii”

25–28 aprilie – Timişoara: Conferinţa „Diaspora în cercetarea ştiinţifică 
şi învăţământul superior din România”, sub înaltul patronaj al Preşedintelui 
României, Klaus Iohannis, organizată, sub egida Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, de Universitatea de Vest din Timişoara 
şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cerce-
tării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) – la Universitatea de Vest Timişoara

Mai
1 mai – Sfintele Paşti Ortodox
1 mai – „Ziua mamei”, (marcată în România în prima duminică a lunii 

mai), începând cu anul 2010; în aceeaşi lege se prevede ca în a doua du-
minică a lunii mai să fie marcată „Ziua tatălui”

9 mai – Ziua Uniunii Europene – Ziua Schumann
10 mai – Ziua Regalităţii
10 mai – Sărbătoare naţională, ziua care marchează trei momente isto-

rice – începutul domniei lui Carol I, Independenţa de stat şi încoronarea 
primului rege al ţării

10 mai – Se împlinesc 150 de ani de la proclamarea lui Carol I de Hohen-
zollern, domn (10 mai 1866 – 1881), apoi rege al României (1881 – 1914)

15 mai – „Ziua familiei române”; marcată, începând din anul 1994 (Anul 
internaţional al familiei), printr-o hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO), la aceeaşi dată cu 
„Ziua internaţională a familiilor”. Biserica Ortodoxă Română marchează 
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„Ziua naţională a familiei” în duminica cea mai apropiată de data de 15 
mai, anul acesta chiar la 15 mai

23 mai – Se împlinesc 145 de ani (1871) de la naşterea lui Garabet 
Ibrăileanu, critic şi istoric literar (m. 1936)

Iunie
2 iunie – Se împlinesc 200 de ani (1816) de la naşterea lui Constantin 

A. Rosetti, scriitor, publicist şi om politic liberal
5 iunie – Se împlinesc 145 de ani (1871) de la naşterea lui Nicolae Iorga, 

scriitor, publicist şi istoric literar (m. 1940)
6/7 iunie – Se împlinesc 300 de ani (1716) de la moartea (ucis de turci) 

lui Constantin Cantacuzino, stolnic, diplomat, istoric şi geograf; reprezen-
tant de seamă al umanismului în Ţările Române

7 iunie – Se împlinesc 130 de ani (1886) de la naşterea lui Henri Coandă, 
savant, constructor de avioane şi inventator român (m. 1972)

18 iunie – Cu 10 ani în urmă (2006) a murit Gică Petrescu, cântăreţ de 
muzică uşoară şi de petrecere

24 iunie – „Ziua internaţională a iei”, celebrată de Sânziene, este o 
iniţiativă care a luat naştere pe Facebook, în 2013, prin care comunitatea 
online „La Blouse Roumaine” îşi propune să consacre ia tradiţională drept 
brand de ţară al României

28 iunie – Se împlinesc 100 de ani (1916) de la moartea pictorului Ştefan 
Luchian; membru post-mortem al Academiei Române (1948) (n. 1868)

Iulie
1 iulie – Se împlinesc 150 de ani (1866) de la promulgarea primei Con-

stituţii a României, redactată după modelul Constituţiei Belgiei din 1835, 
considerată atunci a fi cea mai avansată pe plan european

10 iulie – Se împlinesc 550 de ani (1466) de la întemeierea de către 
Ştefan cel Mare a Mănăstirii Putna (10 iul. 1466 – 1469)

15 iulie – „Ziua mărcii poştale româneşti”; în anul 1858 apărea, la 
această dată, prima marcă poştală emisă în sud-estul Europei, de către 
Principatul Moldovei

17 iulie – Cu 10 ani în urmă (2006) a murit Raoul Şorban, critic de artă, 
profesor, scriitor; a primit titlul de „Drept între Popoare” pentru că a salvat 
în vremea Holocaustului mii de evrei din Ardeal amenintaţi cu moartea. 
Pentru convingerile sale umaniste, a fost închis de mai multe ori în timpul 
regimului comunist

21 iulie – Se împlinesc 195 de ani (1821) de la naşterea lui Vasile Alec-
sandri, scriitor şi dramaturg (m. 1890)
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29 iulie – „Ziua Imnului Naţional al României – Deşteaptă-te, româ-
ne!”, sărbătorită, anual, începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri a 
Senatului României; la 29.VII.1848, în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, 
în faţa unei numeroase asistenţe, după ce s-a citit noua Constituţie, un 
grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima 
oară imnul Revoluţiei paşoptiste, „Deşteaptă-te române”, devenit după 
Revoluţia anticomunistă din decembrie 1989 imnul naţional al României

August
3 august – „Ziua Timişoarei”; marcată, din 1999, la iniţiativa municipa-

lităţii de pe Bega; este data la care, în anul 1919, batalioane de dorobanţi, 
conduse de generalul Virgil Economu, au intrat în oraş şi au instaurat 
prima administraţie română care a luat locul celei sârbeşti; o săptămână 
mai târziu, la 10.VIII.1919, bănăţenii votau unirea Banatului cu România

12 august – Se împlinesc 200 de ani (1816) de la naşterea lui Ion Ghica, 
scriitor, economist, om politic

15 august – Adormirea Maicii Domnului
15 august – „Ziua Marinei române”; se sărbătoreşte, din anul 1902, de 

Ziua Sfintei Fecioare Maria, protectoarea marinarilor
16 august – Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii 

ai săi, Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache
18 august – Se împlinesc 100 de ani (1916) de la naşterea lui Neagu 

Djuvara, istoric, diplomat şi filolog (deşi în acte este născut la 18 august, 
data reală a naşterii este 31 august)

19 august – Se împlinesc 135 de ani (1881) de la naşterea lui George 
Enescu, compozitor, pianist, dirijor, violonist şi profesor român, membru 
titular onorific al Academiei Române (m. 1955)

22 august – „Ziua Municipiului Arad” declarată prin Hotărârea nr. 296 
din 21 august 2004 a Consiliului Local al Municipiului Arad. Data este 
dedicată zilei de 22 august 1834, zi în care Aradul a primit în mod solemn 
Titlul de Oraş Liber Regesc din partea împăratului Francisc I (atunci Aradul 
făcea parte din Imperiul Austro-Ungar)

31 august – „Ziua limbii române”, instituită prin Legea nr. 53/2013; 
iniţiatorii Legii au pornit de la ideea că limba unei naţiuni este un puternic 
instrument de păstrare a identităţii naţionale, cu atât mai mult cu cât, în 
prezent, există peste 10 milioane de etnici români ce trăiesc în afara gra-
niţelor de stat ale României; NOTĂ: În R. Moldova, din 1990, la 31 august 
este marcată sărbătoarea „Limba noastră” (la 31.VIII.1989 Parlamentul de 
la Chişinău a votat trecerea de la alfabetul chirilic la cel latin)
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Septembrie
1 septembrie – „Ziua diplomaţiei române”
4 septembrie – Se împlinesc 135 de ani (1881) de la naşterea poetului 

român George Bacovia (m. 1957)
15 septembrie – Se împlinesc 100 de ani (1916) de la naşterea lui Virgil 

Gheorghiu, scriitor francez de origine română
15 septembrie – Se împlinesc 120 ani (1896) de la naşterea regizorului 

român de teatru Sică (Vasile) Alexandrescu (m. 1973)
20 septembrie – „Ziua Bucureştiului”, zi în care municipalitatea organi-

zează o serie de evenimente culturale şi de divertisment; de la 20.IX.1459 
datează prima menţiune documentară a „cetăţii Bucureşti” ca reşedinţă 
domnească, într-un hrisov al lui Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti 
(1448; 1456-1462; 1476), redactat în slavonă, limba oficială de cancelarie 
a Ţării Româneşti

20 septembrie – Se împlinesc 150 de ani (1866) de la naşterea poetului 
George Coşbuc; membru al Academiei Române (m. 1918)

23 septembrie – Se împlinesc 630 de ani (1386) de la începutul domniei 
lui Mircea cel Bătrân (până la 31 ianuarie 1418); în timpul domniei sale, 
Ţara Românească a avut cea mai mare întindere şi a cunoscut o puternică 
dezvoltare economică, consolidare militară şi afirmare politică interna-
ţională, îndeosebi în sud-estul Europei; remarcabil comandant militar, 
om politic şi abil diplomat, Mircea cel Bătrân a întreţinut relaţii bune cu 
Ungaria, Polonia şi Moldova, a repurtat victorii asupra turcilor, fiind cel 
mai activ exponent al luptei antiotomane din vremea sa

27 septembrie – Cu 10 ani în urmă (2006) a murit Virgil Ierunca, scriitor, 
critic literar şi publicist

Octombrie
1 octombrie – „Ziua naţională de luptă împotriva cancerului de sân” a 

fost recunoscută de Senatul României printr-o Declaraţie asumată la 30 
septembrie 2014; Decretarea acestei zile are menirea de a încuraja cetăţe-
nii, agenţiile guvernamentale, companiile private, organizaţiile non-profit, 
precum şi toate celelalte grupuri interesate să se alăture activităţilor ce 
au drept scop creşterea gradului de conştientizare a ceea ce românii pot 
face pentru a preveni cancerul de sân

11 octombrie – „Ziua Şcolii Ardelene”, sărbătoare publică marcată înce-
pând din 2014 şi instituită prin Legea nr.93/2014 adoptată de Parlamentul 
României; este dedicată omagierii rolului fundamental al ideilor culturale 
şi politice promovate de intelectualitatea română din Transilvania de la 
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sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mişcare 
cunoscută sub numele de Şcoala Ardeleană

14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi
19 octombrie – Cu 10 ani în urmă (2006) a murit actorul Ernest Maftei
21 octombrie – Se împlinesc 125 de ani (1891) de la naşterea lui Perpes-

sicius (Dimitrie S. Panaitescu), critic literar, eminescolog, poet, folclorist, 
istoriograf şi lingvist, traducător şi profesor român, membru titular al 
Academiei Române (m. 1971)

25 octombrie – Se împlinesc 95 de ani de la naşterea lui Mihai I, Rege 
al României

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
27 octombrie – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, 

ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală
31 octombrie – Se împlinesc 135 de ani (1881) de la naşterea lui Eugen 

Lovinescu, prozator şi critic literar (m. 1943)

Noiembrie
1 noiembrie – Radio România marchează 88 de ani de la primul semnal 

emis în eter
2 noiembrie – Se împlinesc 200 de ani (1816) de la moartea lui Ghe-

orghe Şincai, istoric, filolog, traducător şi poet; reprezentant de seamă al 
Şcolii Ardelene; l-a ajutat pe Samuel Micu la elaborarea lucrării „Elementa 
linguae daco-romanae sive valachicae”, prima gramatică tipărită a limbii 
române; a militat pentru înlocuirea în scrierile laice a literelor chirilice cu 
cele latine şi pentru învăţământul în limba română (n. 1754)

13 noiembrie – „Ziua Bibliei”, instituită prin decizia Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române (din 15.XI.2006), pentru a marca rolul Sfintei 
Scripturi în viaţa liturgică şi formarea duhovnicească a credincioşilor; 
coincide cu ziua de sărbătorire a Sf. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Con-
stantinopolului

13 noiembrie – „Ziua limbii maghiare” în România
16 noiembrie – Se împlinesc 200 de ani (1816) de la naşterea lui Andrei 

Mureşanu, poet şi ziarist, autor al poeziei „Un răsunet” (cunoscută sub 
titlul „Deşteaptă-te române”), poezie inspirată de entuziasmul Adunării de 
pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, din 3/15.V.1848; poezia a devenit ulterior 
cântec, pe o melodie de Anton Pann (1850) (după descoperiri recente 
ale unui muzeograf braşovean, muzica ar aparţine lui George Ucenescu). 
După Revoluţia anticomunistă din 1989, „Deşteaptă-te române” a devenit 
Imnul Naţional al României (m. 1863)
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18 noiembrie – Se împlinesc 110 de ani (1906) de la naşterea pictorului 
român, membru titular al Academiei Române, Corneliu Baba (m. 1997)

21 noiembrie – Cu 10 ani în urmă (2006) a murit părintele Gheorghe 
Calciu-Dumitreasa, preot ortodox, dizident şi luptător pentru cauza po-
porului român

23 noiembrie – Se împlinesc 75 de ani (1941) de la naşterea interpretei 
de muzică populară Sofia Vicoveanca

Decembrie
1 decembrie – Ziua Naţională a României
6 decembrie – Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
8 decembrie – Se împlinesc 140 de ani (1876) de la naşterea prozatoa-

rei şi autoarei dramatice române Hortensia Papadat-Bengescu (m. 1955)
18 decembrie – „Ziua Minorităţilor Naţionale din România”
20 decembrie – Sărbătoarea populară „Ignatul”; în tradiţia populară 

românească, Ignatul este o divinitate solară (care a preluat, din calendarul 
ortodox, numele şi data de celebrare a Sf. Ignatie Teoforul), sinonim cu 
„Ignatul Porcilor”, pentru că în zorii zilei se taie porcul de Crăciun

21 decembrie – „Ziua Supravieţuitorului de Cancer” a fost desemnată 
în anul 2001, la iniţiativa Ligii Române de Cancer, celebrând decizia de 
a trăi, de a lupta împotriva resemnării şi efortul imens de a supravieţui 
acestei boli

21 decembrie – „Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România” a 
fost stabilită prin Legea nr. 198 din 7 noiembrie 2011, la iniţiativa Institutu-
lui de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

22 decembrie – „Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii”, sta-
bilită prin Legea nr. 273 din 7 decembrie 2011

25 decembrie – Naşterea Domnului (Crăciunul)
27 decembrie – Sfântul Apostol Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan
27 decembrie – Se împlinesc 200 de ani (1816) de când a avut loc, la 

Iaşi, din iniţiativa lui Gheorghe Asachi, prima reprezentaţie teatrală în 
limba română; o trupă românească (copiii boierilor moldoveni Ghica şi 
Sturza) a prezentat piesa într-un act „Mirtil şi Hloe”, pastorală dramatizată 
de scriitorul francez Jean-Pierre Claris de Florian după elveţianul Salomon 
Gessner

31 decembrie – Se împlinesc 60 de ani (1956) de la înfiinţarea Televi-
ziunii Române

(Sursa: Rador.ro)
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Ecranul nostru
Programul în limba română 

al Televiziunii Maghiare
În fiecare săptămână miercuri, ora 7.50 (Duna Tv)

Reluare: Miercuri, ora 16.35 (Duna World)
Televiziunea Maghiară, Redacţia Română

Seghedin 6721, Blv. Kossuth nr. 29
Tel.: 62/549-201
ecranul@mtv.hu

O voce românească
Viaţa şi tradiţiile românilor 

din Ungaria
Emisiune radiofonică în limba română zilnic

între orele 16.00–18.00
Pe undele medii cu frecvenţele 

1188 kHz şi 873 kHz

Radiodifuziunea Maghiară, Redacţia Română
Seghedin 6721, Blv. Kossuth nr. 29

Tel.: 62/549-201
roman@mr4.hu, roman@radio.hu

Românii din Ungaria pe Internet

www.romanul.hu
Pagină îngrijită de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria

Preşedinte: Marius Maghiaru
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria

Jula, 5700 Str. Gh. Doja nr. 8 
Tel.: 66/463-079
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FOAIA
românească

revista tradiţională
a românilor din Ungaria

Apare săptămânal:

– cu reportaje, informaţii 
şi imagini din viaţa comunităţii noastre,
– cu pagini religioase şi pentru tineret,

– cu pagini dedicate familiilor 
şi generaţiei a treia

– cu articole despre viaţa sportivă

5700 Jula, Gh. Doja nr. 8.
Tel./fax: 66/463-152, 66/361-789

E-mail: foaia@foaia.hu
www.foaia.hu
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