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2017
La mulţi ani!



Ianuarie
Gerar

31 zile – ziua are 10 ore, 
noaptea 14 ore

1 D  (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei (Anul Nou) Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan)

2 L  Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafi m de Sarov
3  M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4  M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. 

Apolinaria (Harţi)
5 J  Sf. Sfi nţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
6 V  (†) Botezul Domnului (Boboteaza) (Harţi)
7 S  (†) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Sâmbăta după 

Botezul Domnului)
8 D  Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
 Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

9 L  Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
10 M  (†) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul 

Melitinei;
11 M  (†) Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Dezlegare la ulei 

şi vin)
12 J  Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia
13 V  Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe (Post)
14 S  Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15 D  Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul. Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi)

16 L  Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 M  (†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
18 M  (†) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei 
19 J  Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20  V † Sf. Cuv. E�timie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu 
21 S  Sf. Cuv. Maxim Mărt..; Sf. Mc. Neofi t, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22 D  Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul. Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)

23 L  Sf. Sfi nţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfi nţii Parinţi de la Sinodul al 
VI-lea Ecumenic

24 M  Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
25 M  (†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arh. Constantinopolului; †) Sf. Bretanion ep. Tomisului
26 J  Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27 V  (†) Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa 
28 S  Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29 D  Aducerea moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
 Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii)

30 L  †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur
31 M  Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena



Prima lună a anului păstrează amintirea zeului Ianus, zeul roman cu două 
feţe (Anul Vechi şi Anul Nou); denumirile populare de Călindar sau Cărindar 
se referă la practica întocmirii calendarelor meteorologice din foi de ceapă; 
denumirea de Gerar se referă la gerurile năprasnice din această lună. Sărbă-
torile populare din ianuarie cuprind obiceiuri specifi ce începutului de an, prin 
care oamenii încearcă să obţină pe căi magice sănătate, prosperitate, linişte 
şi pace în anul ce tocmai începe.
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Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Februarie
Făurar

28 zile – ziua are 11 ore, 
noaptea 13 ore

1 M  Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas (Post)
2 J  (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
3 V  Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana (Post)
4 S  Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfi nţit Mc. Avramie
5 D  Sf. Mc. Agata şi Teodula (Începutul Triodului) Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului 

şi Fariseului)

6 L  Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufi e 
cel Mare

7 M  Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8 M  Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9 J  Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfi nţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării 

Domnului)
10 V  †) Sf. Sfi nţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
11 S  Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 D  Sf. Ier. Meletie, arhi. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. 

Hristea. Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor) 

13 L  Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexan-
driei

14 M  Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15 M  Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria (Post)
16 J  Sf. Sfi nţit Mc. Pamfi l; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constan-

tinopolului
17 V  Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Post)
18 S  Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
19 D  Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfi a; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
 Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi

20 L  Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 M  Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22 M  A�larea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Zi aliturgică) 
23 J  † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24 V  †) Întâia şi a doua a�lare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Zi 

aliturgică) 
25 S  Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie 
26 D  Sf. Porfi rie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Lăsatul secului pentru Postul Mare) 

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai)

27 L  Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi  
aliturgică) 

28 M  †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. 
Sfi nţit Mc. Nestor; Sf. Sfi nţit Mc. Proterie (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică)



Denumirea populară a lunii februarie de Făurar este legată de meşterii 
fauri, lucrători ai fi erului, cei care pregăteau uneltele de muncă pentru noul 
sezon agrar. Dintre cei 12 fraţi, Faur este cel mai mic, având doar 28 de zile (29 
în anii bisecţi); de aceea se spune că vremea din februarie re�lectă capriciile 
copilului Faur: când râde şi zâmbeşte afară este frumos, când plânge bate 
viscolul, când e supărat dă ger de crapă pietrele. În luna februarie se încheiau 
şezătorile iar toţi oamenii din sat se preocupau 
de începerea sezonului agrar: reparau unel-
tele de arat, pregăteau seminţele pentru 
semănat, îngrijeau atent vitele de muncă.
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Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Martie
Mărţişor

31 zile – ziua are 12 ore, 
noaptea 12 ore

1 M  Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Canonul 
cel Mare, partea a III-a) (Post)

2 J  Sf. Sfi nţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Canonul cel Mare, IV) (Post)
3 V  Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Post)
4 S  Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea 

morţilor) 
5 D  Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul. 

Duminica I din Post (a Ortodoxiei)

6 L  Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; A�larea Sfi ntei Cruci (Post)
7 M  Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie (Post)
8 M  Sf. Ier. Teofi lact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt. (Post)
9 J  †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian 
10 V  Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Post)
11 S  Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofi n şi Talul Sf. Sfi ntit Mc.Pionie (Sâmbăta a II-a 

din Post - Pomenirea morţilor)  
12 D  Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog. Duminica 

a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

13 L  Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului (Post)
14 M  Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
15 M  Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)
16 J  Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin (Post)
17 V  Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)
18 S  Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) 
19 D  Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul. Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)

20 L  Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfi nţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Post)
21 M  Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Post)
22 M  Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fi ica împ. Traian (Post)
23 J  Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
24 V  Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 S  (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) 
26 D  Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfi nţii 26 de Mc. din 

Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; 
Vindecarea fi ului lunatic)

27 L  Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fi ii lor (Post)
28 M  Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post)
29 M  Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Denia Canonului 

cel Mare) (Post)
30 J  Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula 
31 V  Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Denia 

Acatistului Bunei Vestiri) (Post)



Lună dedicată zeului războiului, Marte. Are diferite denumiri în tradiţia 
populară: Mart, Mărţişor, Marţiu, sau nume ce exprimă trezirea la viaţă a 
naturii înconjurătoare: Germinar, Germinariu. În luna Martie începe aratul şi 
semănatul, se curăţă livezile şi grădinile, se scot stupii de albine de la iernat. 
Martie se consideră a fi  cea mai nefastă lună a anului: vremea este foarte 
schimbătoare, Postul Paştelui ocupă toată luna, astfel Martie are nume-
roase interdicţii alimentare; de asemenea cele 
mai rele vise sunt în luna lui Martie deoarece 
strigoaicele umblă mai tare în această lună.
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Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Aprilie
Prier

30 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore

1 S  Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Sâmbăta a V-a din Post - 
Pomenirea morţilor) 

2 D  Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfi an şi Edesie (Dezlegare la ulei şi vin) Duminica 
a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca)

3 L  Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4 M  Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)
5 M  Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
6 J  Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. 

Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Post)
7 V  Sf. Mc. Gheorghe Mărt., Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufi n diac. (Post)
8 S  Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Sâm-

băta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) 
9 D  Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Denia Sf. şi Marii Luni) (†) Intrarea 

Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor)

10 L  Sf. şi Marea Luni; Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Denia Sf. şi Marii Marţi)  
11 M  Sf. şi Marea Marţi; †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfi nţit Mc. Antipa; Sf. 

Cuv. Trifi na (Denia Sf. şi Marii Miercuri) 
12 M  Sf. şşi Marea Miercuri; †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza 

(Denia Sf. şi Marii Joi) 
13 J  Sf. şi Marea Joi; Sf. Sfi nţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Ele�terie Persul (Pomenirea morţilor - Denia 

celor 12 Evanghelii, a Sf. şi Marii Vineri) 
14 V  Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., 

Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Prohodului Domnului, a Sf. şi Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) 
15 S  Sf. şi Marea Sâmbătă; Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofi m; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa
16 D  (Vecernia Învierii) (†) Învierea Domnului (Sf. Paşti)

17 L  (†) A doua zi de Paşti (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei
18 M  (†) A treia zi de Paşti (Drumul spre Emaus); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; 

Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina
19 M  Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfi nţit Mc. Pafnutie
20 J  †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu
21 V  †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfi nţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; 

Sf. Mc. Teodor din Perga (Harţi)
22 S  Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail
23 D  †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma)

24 L  †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif 
Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta

25 M  Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului
26 M  Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafi ra; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă)
27 J  Sf. Sfi nţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon
28 V  Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
29 S  Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.
30 D  Sf. Ap. Iacob, fi ul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei
 Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor)



Aprilie, cunoscută popular sub denumirea de Prier, este a patra lună a 
calendarului; numele de Prier înseamnă timp favorabil, prielnic, holdelor şi 
turmelor de vite. În Transilvania se mai numeşte şi Florar sau Luna Florilor; 
când vremea e înşelătoare, cu timp friguros şi secetos, aprilie anunţă sărăcie şi 
se mai numeşte Traistă-n Băţ. Prima zi a acestei luni este dedicată păcălitului 
oamenilor, fi ind numită în Maramureş Ziua Nebunilor. În luna aprilie se con-
tinuau arăturile şi semănăturile de primăvară, 
se pregăteau turmele de oi pentru plecarea 
la munte, se angajau ciobani şi văcari, se 
reparau ţarcurile pentru animale.

11

Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Mai
Florar

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore

1 L  Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. E�timie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora
2 M  Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul 

Constantinopolului
3 M  †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, 

diac.; Sf. Cuv. Teodosie 
4 J  Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor
5 V  Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofi t, Gaie şi Gaian 
6 S  Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7 D  Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
 Duminica a IV-a după Paşti (a slăbănogului de la Vitezda)

8 L  †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia
9 M  Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10  M Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Înjumătăţirea praznicului Învierii 

Domnului)  
11 J  Sf. Sfi nţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12 V  †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului 
13 S  Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14 D  Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfi nţit Mc. Terapont. Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii)

15 L Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei
16 M  Sf. Cuv. Teodor cel Sfi nţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17 M  Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
18 J  Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 V  Sf. Sfi nţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon 
20 S  Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 D  †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
 Duminica a VI-a după Paşti (a orbului din naştere)

22 L  Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofi a, doctoriţa
23 M  Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24 M  Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana 
25 J  (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor
26 V  Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena (Dezlegare la peşte)
27 S  Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfi nţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul
28 D  Sf. Sfi ntit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfi nţit Mc. 

Eutihie. Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) 

29 L  Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfi nţit Mc. Olivian şi Alexandru
30 M  Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 M  Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie 



Luna Mai este cunoscută popular şi cu denumirile de Florar, Florariu sau 
Frunzar, semn că aceasta este luna �lorilor şi a plantelor. Timpul călduros şi 
precipitaţiile fără grindină făgăduiau un an bogat. Zicala populară „Mai e 
Rai!” caracterizează pe deplin această lună.

13

Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Iunie
Cireşar

30 zile – ziua are 15 ore,
noaptea 9 ore

1 J  Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2 V  Odovania praznicului Înălţării Domnului; †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor 

Mărt., Patr. Constantinopolului
 (Dezlegare la peşte)
3 S  Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Pomenirea morţilor - Moşii 

de vară)
4 D  (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)

5 L  (†) Sf. Treime
6 M  Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria
7 M  Sf. Sfi nţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim
8 J  Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 V  Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10 S  Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Sfi nţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru 

şi Antonina
11 D  Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Lăsatul secului pentru Postul Sf. 

Ap. Petru şi Pavel). Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfi nţilor). 

12 L  Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)
13 M  Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifi lie, Ep. Levcosiei din Cipru 
14 M  Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita  
15 J  Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin 
16 V  Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfi nţit Mc. Marcu 
17 S  Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail 
18 D  Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm. Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; 

Chemarea primilor Apostoli) 

19 L  Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare 
20 M  Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului 
21 M  Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie 
22 J  †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Țării Româneşti; Sf. Sfi nţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina 

şi Galaction 
23 V  Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr.
24 S  (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaş-

telor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana 
25 D  Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie. Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile 

vieţii)

26 L  Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei 
27 M  Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa 
28 M  A�larea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia 
29 J  (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 V  † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ 



Luna iunie este dedicată zeiţei Iuno, soţia lui Jupiter, protectoarea femeilor 
măritate. Mai este cunoscută în popor şi sub denumirea de Cireşar sau Cireşel. 
Iunie este luna solstiţiului de vară, luna în care ziua este cea mai lungă iar 
vegetaţia ajunge la maturitate. Cu toate acestea, oricât de promiţătoare ar 
părea recoltele, ele sunt doar o făgăduinţă deoarece orice vijelie sau ploaie 
cu grindină le poate distruge.
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Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Iulie
Cuptor

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore

1 S  †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
2 D  † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel 

Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului. Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea 
slugii sutaşului)

3 L  Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului
4 M  Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5 M  † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie 
6 J  Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7 V  Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel 
8 S  Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
9 D  Sf. Sfi nţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov. Duminica a V-a după Rusalii (Vinde-

carea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei) 

10 L  Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan
11 M  Sf. M. Mc. Eufi mia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12 M  †) Cinstirea Sf.i Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie 
13 J  Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 V  Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul (Post)
15 S  Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16 D  Sf. Sfi nţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
 Duminica a VI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea 

slăbănogului din Capernaum) 

17 L  Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie
18 M  †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19 M  Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; A�larea moaştelor Sf. Cuv. Serafi m de Sarov 
20 J  †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 V  Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia 
22 S  Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 D  Aducerea Moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie 

şi Valeria; Sf. Mc. Trofi m şi Teofi l. Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a 
unui mut din Capernaum) 

24 L  Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 M  † Adormirea Sf. Ana, mama Preasfi ntei Născatoare de Dumnezeu
26 M  †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfi nţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma 
27 J  †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28 V  Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu 
29 S  Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fi ii săi
30 D  Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei. 

Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) 

31 L  Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea



Cunoscută popular şi sub numele de Cuptor, datorită temperaturilor 
foarte ridicate, Iulie este luna în care se coc şi se recoltează lanurile de grâu. 
Majoritatea sărbătorilor şi a obiceiurilor sunt dedicate perioadei secerişului 
şi a forţelor naturii care pot deveni potrivnice omului: furtuni, grindină, 
trăsnete, incendii, secetă.
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Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



August
Gustar

31 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore

1 M  Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei 
2 M  Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul 

Împărat Justinian cel Mare 
3 J  Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic  
4 V  Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia 
5 S  Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. 

Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei 
6 D  (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia). Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinţi 

de la primele şase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii) 

7 L  †)  Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul 
Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa 

8 M  Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei 
9 M  † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin 
10 J  Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfi nţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit 
11 V  †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. 
12 S  Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfi l şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon 
13 D  Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului 

Schimbării la Faţă a Domnului). Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului)

14 L  Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia 
15 M  (†) Adormirea Maicii Domnului
16 M  Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fi i ai săi: Con-

stantin, Ștefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec 
17 J  Sf. Sfi nţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18 V  Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon 
19 S  Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20 D  Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
 Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)

21 L  Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
22 M  Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23 M  Sf. Mc. Lup; Sf. Sfi nţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum 
24 J  Sf. Sfi nţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 V  Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit 
26 S  Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 D  Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei. Duminica a XII-a după 

Rusalii (Tânărul bogat) 

28 L  Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fi ica lui Fanuel
29 M  †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei şi vin)
30 M  †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Ro-

manului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului 
31 J  Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina



Luna a opta a calendarului Iulian şi Gregorian, îşi are numele de la împă-
ratul roman Augustus. În graiul românesc, luna August este cunoscută sub 
mai multe denumiri: August, Augustru, Măselariu, Gustar (gustatul ritual al 
boabelor de struguri), Secerar (luna secerişului). Luna August este plină de 
activităţi economice importante precum secerişul, coasa a doua a fânului, 
întreţinerea culturilor, motiv pentru care numărul sărbătorilor este relativ mic.
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Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Septembrie
Răpciune

30 zile – ziua are 12 ore,
noaptea 12 ore

1 V  †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe 
din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)  

2 S  Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3 D  Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist. Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucră-

torilor răi) 

4 L  Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 M  Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6 M  Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie 
7 J  Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfi lohie 

de la Pângăraţi
8 V  (†) Naşterea Maicii Domnului 
9 S  Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de 

la Tazlău (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
10 D  Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa. Duminica dinaintea 

Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) 

11 L  Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin
12 M  Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul 
13 M  Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfi nţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul 

Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, 
Lucian şi Valerian 

14 J  (†) Înălţarea Sf. Cruci 
15 V  †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. 

Ier. Visarion, ep. Larisei  
16 S  Sf. M. Mc. Eufi mia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
17  D  Sf. Mc. Sofi a şi fi icele sale: Pistis, Elpis şi Agapi. Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea 

Crucii şi urmarea lui Hristos)

18 L  Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor
19 M  Sf. Mc. Trofi m, Savatie şi Dorimedont
20 M  Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fi i: Agapie şi Teopist 
21 J  Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona 
22 V  †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfi nţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; 

Sf. Martin 
23 S  † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 D  Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul. Duminica a XVIII-a după 

Rusalii  (Pescuirea minunată) 

25 L  Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 M  †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27 M  †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia 
28 J  † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29 V  Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia 
30 S  Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani



Luna septembrie este cunoscută în popor cu denumirea de Răpciune, 
având înţeles de răcire a timpului, ca în zicala „În luna Răpciuni/ Cad copiii 
pe tăciuni!”, adică se strâng în jurul focului. O altă denumire pentru luna 
septembrie este Viniţel sau Vinimeriu deoarece în această lună se culege 
viţa-de-vie şi se storc strugurii pentru vin.
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Credinţe din bătrâni

N o t i ţ e :



Octombrie
Brumărel

31 zile – ziua are 11 ore,
noaptea 13 ore

1 D  †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif 
şi Chiriac de la Bisericani. Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea 
vrăjmaşilor) 

2 L  Sf. Sfi nţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 M  Sf. Sfi nţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 M  Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena 
5 J  Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6 V  † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida 
7 S  † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8 D  Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia. Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fi ului văduvei din Nain) 

9 L  † Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia
10 M  Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofi l Mărt.
11 M  Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila 
12 J  Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13 V  † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie 
14 S  †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15 D  Sf. Sfi nţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. E�timie cel Nou
 Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului) 

16 L  Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin
17 M  Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 M  † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân 
19 J  Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 V  Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona 
21 S  †) 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
22 D  Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes. Duminica a XXIII-a după Rusalii 

(Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor) 

23 L  † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu
24 M  Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25 M  Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita 
26 J  †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27 V  †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se a�lă în Catedrala 

Patriarhală; Sf. Mc. Nestor  
28 S  †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fi i
29 D  Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie. Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea 

fi icei lui Iair) 

30 L  Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
31 M  Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah



Denumirea populară a lunii Octombrie, Brumărel, anunţă primele brume 
şi apropierea iernii. Activităţile sunt specifi ce toamnei: continuarea semănă-
turilor, strângerea roadelor de pe câmp, din vii, livezi şi grădini, deschiderea 
ţarinilor pentru păşunatul comunitar, împerecherea oilor şi pornirea turmelor 
spre locurile de iernat. Sărbătorile dominante sunt cele cu specifi c pastoral.
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Noiembrie
Brumar

30 zile – ziua are 10 ore,
noaptea 14 ore

1 M  Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia 
2 J  Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifi dor, A�tonie şi Anempodist
3 V  Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida 
4 S  Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5 D  Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
 Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) 

6 L  Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 M  Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
8 M  †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 J  Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfi rie; Sf. Ier. Nectarie 

din Eghina
10 V  Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest 
11 S  Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 D  †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, 

Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil 
Pustnicul. Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) 

13 L  †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
14 M  † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului
15 M  †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv 
16 J  † Sf. Ap. şi Ev. Matei 
17 V  Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; 

Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul  
18 S  Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. 
19 D  Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfi nţit Mc. Varlaam. Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului 

căruia i-a rodit ţarina) 

20 L  Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. 
Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului 

21 M  (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia)  
22 M  Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia  
23 J  †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfi lohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor 
24 V  Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei 
25 S  †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie  
26 D  Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Pa�lagonul. Duminica a XXX-a după Rusalii (Dre-

gătorul bogat - păzirea poruncilor) 

27 L  Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie 
28 M  Sf. Sf. Cuv. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh 
29 M  Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun 
30 J  †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul 

Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei 



Denumirea populară a lunii Noiembrie anunţă timpul căderii brumelor 
groase şi a promoroacei (Brumar, Brumarul Mare, Promorar). În sate începeau 
şezătorile şi se intensifi cau pregătirile pentru iarnă. Multe dintre sărbătorile 
lunii sunt precreştine şi sunt închinate lupului, totem al geto-dacilor.
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1 V  Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României)
2 S  Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului 
3 D  †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, 

Arhiep. Alexandriei. Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanţilor) 

4 L  † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin 
5 M  †) Sf. Cuv. Sava cel Sfi nţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul 
6 M  †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei 
7 J  †) Sf. Mc. Filo�teia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului 
8 V  Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor 
9 S  † Zămislirea Sfi ntei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului 

Samuel 
10 D  Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf. Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii 

gârbove)

11 L  Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou 
12 M  †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului 
13 M  †) Sf. Ier. Doso�tei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie 

şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara 
14 J  Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie 
15 V  † Sf. Sfi nţit Mc. Ele�terie; Sf. Mc. Antia şi Suzana 
16 S  Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la peşte)
17 D  Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail. Duminica a XXVIII-a după Rusalii 

(a Sf. Strămoşi; Pilda celor po�tiţi la cină) 

18 L  †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului 
19 M  Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia
20 M  Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei 
21 J  Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle 
22 V  †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota  
23 S  Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum 
24 D  Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului). Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. 

Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului)

25 L  (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
26 M  A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. 

E�timie Mart., ep. Sardei
27 M  A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul 
28 J  Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfi nţit Mc. Glicherie preotul
29 V  Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu 
30 S  Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon 
31 D  Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes. Duminica după Naşterea Domnului (a Sf. Iosif, 

logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul şi Sf. Iacob, ruda Domnului) 

Decembrie
Undrea

31 zile – ziua are 9 ore,
noaptea 15 ore



Luna Decembrie este cunoscută în popor sub diferite nume: Andrea, Indrea 
şi Undrea, şi păstrează amintirea Sfântului Andrei, prăznuit în ultima zi a 
lunii Noiembrie. În cursul acestei luni au fost atestate mai multe începuturi 
de iarnă: 1 decembrie (Calendarul ofi cial), 6 decembrie – Moş Nicolae (Ca-
lendarul popular), solstiţiul de iarnă (Calendarul astronomic). La sate viaţa 
economică devine mai liniştită, în timp ce manifestările spirituale legate de 
Crăciun şi Anul Nou se intensifi că. Sărbătorile şi 
obiceiurile populare sunt specifi ce sfârşitului 
şi începutului unui nou an calendaristic.
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George Coșbuc:

Lupta vieţii
Copiii nu-nţeleg ce vor:
A plânge-i cuminţia lor.

Dar lucrul cel mai laş în lume
E un bărbat tânguitor.

Nimic nu-i mai de râs ca plânsul
În ochii unui luptător.

O luptă-i viaţa; deci te luptă
Cu dragoste de ea, cu dor.

Pe seama cui? Eşti un nemernic
Când n-ai un ţel hotărâtor.

Tu ai pe-ai tăi! De n-ai pe nimeni,
Te lupţi pe seama tuturor.

E tragedie nălţătoare
Când, biruiţi, oştenii mor,

Dar sunt eroi de epopee
Când braţul li-e biruitor.

Comediant e cel ce plânge,
Și-i un neom, că-i dezertor.

Oricare-ar fi sfârşitul luptei,
Să stai luptând, căci eşti dator.

Trăiesc acei ce vreau să lupte;
Iar cei fricoşi se plâng şi mor.

De-i vezi murind, să-i laşi să moară,
Căci moartea e menirea lor.
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Retrospectivă
2016

Românii din Ungaria – în text și multe imagini

29



/ 10 ianuarie / – Aşezământul Monahal Românesc din Budapesta, închinat 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, şi-a sărbătorit hramul. La această sărbătoare, 
Sfânta Liturghie Arhierească a fost săvârşită de către Preasfi nţitul Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria împreună cu Preasfi nţitul 
Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei şi un sobor de preoţi şi dia-
coni, din Ungaria şi România. Grupul psaltic „Sfântul Nicodim de la Tismana”, 
al Episcopiei Severinului şi Strehaiei, a dat răspunsurile la strană spre bucuria 
su�letească a credincioşilor. 

/ 13 ianuarie / – La Centrul Cultural „Csabagyöngye” din Bichişciaba s-a deschis 
expoziţia de pictură a doamnei Maria Furnea, artist plastic din Arad.
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/ 15–17 ianuarie / – Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, de 
la Bucureşti, Dan Stoenescu, a răspuns pozitiv invitaţiei Uniunii Culturale a 
Românilor din Ungaria, de a participa la sărbătorirea a 65 de ani de existenţă a 
săptămânalului „Foaia românească”. Astfel, Ambasada României la Budapesta 
i-a organizat înaltului demnitar român trei zile de întâlniri cu reprezentanţi ai 
instituţiilor şi organizaţiilor românilor din Ungaria.

/ 16 ianuarie / – „Foaia românească”, descendentă a primului ziar românesc 
din Ungaria, după cel de-al Doilea Război Mondial, apare începând de la 15 
ianuarie 1951. Cu ocazia acestei aniversări, UCRU, în calitate de proprietar al 
revistei, şi Editura „NOI” din Jula, au organizat o serbare de aniversare la sediul 
UCRU din Jula.
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/ 17 ianuarie / – Poetul Mihai Eminescu a fost sărbătorit la parohia româ-
nească din Apateu. Manifestările dedicate omagierii poetului Mihai Eminescu 
au cuprins o slujbă de pomenire, un program cultural şi au fost depuse coroane 
de �lori la bustul din bronz al poetului care se a�lă în curtea acestei parohii, bust 
realizat în anul 2000, la Oradea, de sculptorul Ilarion Voinea.

/ 23 ianuarie / – A avut loc cea de a VII-a competiţie a Cupei Internaţionale 
de Șah „Foaia românească”, la sediul din Jula al săptămânalului după care a 
primit denumirea acest concurs. La competiţia de şah au participat 35 jucători, 
şahişti din Arad, Jula, Bichişciaba şi Budapesta. Evenimentul a fost onorat de 
prezenţa şi de sprijinul consulului general al României la Jula, domnul Florin 
Trandafi r Vasiloni.
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/ 24 ianuarie / – Românii ortodocşi adunaţi în jurul Parohiei Româneşti din 
Seghedin au sărbătorit două decenii de existenţă a parohiei. Astfel, în biserica 
ortodoxă sârbă din Seghedin, în care se ţin slujbele în limba română de două-
zeci de ani, a fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhierească, de către Preasfi nţitul 
Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună 
cu doi diaconi, protopopul Aurel Becan şi protopopul ortodox sârb Ilia Galici, 
delegat de către Episcopia Ortodoxă Sârbă la acest eveniment.

/ 27 ianuarie / – La sediul Consulatului General al României din Seghedin 
a avut loc o manifestare dedicată Zilei Culturii Române şi aniversării Unirii 
Principatelor Române. 

Manifestarea a cuprins o serie de referate interesante, dedicate celor două 
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teme propuse, care au fost susţinute de domnul consul general Ioan Fodoreanu, 
prof. univ. dr. Gheorghe Petruşan, conf. univ. dr. Mihaela Bucin, lect. univ. dr. 
Elena Sandu şi prof. Marieta Gavra.

/ 30 ianuarie / – Sezonul de iarnă al balurilor româneşti din Ungaria a fost 
deschis de balul pe ţară. Petrecerea a avut loc la Centrul Cultural Românesc din 
Jula în organizarea Autoguvernări pe Țară a Românilor din Ungaria (ATRU) şi 
Centrul de Documentare şi Informare al AȚRU.
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/ 1 februarie / – Expoziţia de artă plastică cu titlul „Rememorare”, a artistului 
român julan, Ioan Nyisztor, originar din Micherechi, a fost vernisată la Filiala 
din Seghedin a Institutului Cultural Român Budapesta. Expoziţia face parte 
din seria „Artişti plastici români din Ungaria”, destinată promovării artiştilor 
plastici români din Ungaria, inaugurată de Institutul Cultural Român Budapesta 
în anul 2013, la sediul Filialei din Seghedin, când a expus lucrări de artă plastică 
maestrul Ștefan Oroian, urmat mai apoi de artistele Aurelia Nemeş şi Adela Kiss.

/ 2 februarie / – Subsecretarul de stat pentru problemele naţionalităţilor, 
domnul Fülöp Attila, din cadrul Ministerului Resurselor Umane, a efectuat o 
vizită ofi cială la românii din Jula şi Chitighaz. În cadrul unei conferinţe de presă 
de la sediul AȚRU, demnitarul de la Budapesta a anunţat un nou sprijin acordat 
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românilor din Ungaria, 150 milioane de forinţi pentru continuarea construcţiilor 
de la şcoala românească din Bătania.

/ 6 februarie / – Autoguvernarea Românească din Aletea împreună cu Aso- 
ciaţia Păstrătorilor de Tradiţii din oraş a organizat la Casa de Cultură a oraşului, 
balul românesc cu merinde. Startul petrecerii l-a dat echipa de dansuri populare 
din Aletea, acompaniamentul a fost asigurat de formaţia de muzică populară 
din Macea.

/ 12–13 februarie / – Membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria s-au întrunit în şedinţa anuală de lucru, la Episcopia din 
Jula. Aceasta a fost precedată pe 12 februarie de şedinţa Consiliului Eparhial. 
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Pe ordinea de zi a Adunării Eparhiale a fi gurat prezentarea pe perioada anului 
2015 a rapoartelor generale ale sectoarelor de activitate: bisericesc, cultural şi 
economic; s-a discutat şi aspectele legate de organizarea şi buna desfăşurare 
a vieţii bisericeşti din Eparhie, diverse, etc.

/ 12–15 februarie / – Biserica Baptistă din Micherechi a organizat seri speciale 
de evanghelizare. Acestea s-au încheiat în ultima seară cu un concert susţinut 
de Corul Continental de la Cluj.

/ 15 februarie / – Institutul Cultural Român Budapesta a organizat vernisa-
jul expoziţiei „Maeştri ai picturii româneşti” – din Colecţia de artă Lucian Pop. 
Expoziţia a reunit o selecţie de lucrări reprezentative semnate de Andreescu, 
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Petraşcu, Grigorescu, Luchian, Tonitza, Baba, Bernea, Ilfoveanu şi alte nume 
mari ale picturii româneşti.

/ 20 februarie / – Balul cu merinde de la Chitighaz a avut loc la Căminul 
Cutural din localitate în organizarea Autoguvernării Româneşti din localitate.

/ 27 februarie / – Au fost ţinute şedinţele de lucru anuale ale Comunităţii 
Cercetătorilor şi Creatorilor Români din Ungaria şi ale Institutului de Cercetări 
al Românilor din Ungaria (ICRU), ambele având statut de asociaţie civilă care la 
fi ecare început de an sunt obligate să facă rapoarte despre activităţile din anul 
trecut şi să-şi aprobe planul de lucru şi planul bugetar pe anul în curs.
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/ 3 martie / – Peste o sută de români de o parte şi alta a graniţei au participat, 
la Jula, la evenimentul intitulat „Mărţişor liric”. Uniunea Culturală a Românilor 
din Ungaria şi Consulatul General al României la Jula au organizat acest pro-
gram cultural cu ocazia aniversării a 150 de ani de la debutul poetic al lui Mihai 
Eminescu în revista „Familia” din Pesta şi, nu în ultimul rând, pentru a sărbă-
tori primăvara şi femeile. În sala mare a Uniunii Culturale s-au adunat copii şi 
adulţi, foarte multe doamne şi domnişoare, profesoare şi educatoare, rectori şi 
prorectori, preoţi şi primari, directori şi diplomaţi, părinţi şi bunici, etc., veniţi 
din localităţile Micherechi, Chitighaz, Jula, Budapesta, Macău, Otlaca-Pustă, 
Apateu, sau din Oradea, Arad, Timişoara, Ineu şi Turnu.
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/ 4 martie / – Comunitatea românilor din Seghedin a marcat ziua de 1 martie 
la Consulatul General al României la Seghedin. Evenimentul a fost organizat în 
colaborare cu Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin, 
cu Universitatea de Vest Timişoara şi cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului 
Sălaj pregătind românilor din judeţul Ciongrad o serată cu ocazia „Mărţişorului”.

/ 4 martie / – Societatea Culturală a Românilor din Budapesta, Institutul de 
Cercetări al Românilor din Ungaria şi Autoguvernarea Românească din sectorul 
VII au organizat un cenaclu literar-cultural cu ocazia aniversării a 150 de ani de 
la debutul lui Mihai Eminescu în revista „Familia” din Pesta. Cenaclul a avut loc 
la Capela Ortodoxă Română din Budapesta.
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/ 4 martie / – Autoguvernarea Românească din Jula şi Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Ungaria au organizat un eveniment dedicat Mărţişorului şi Zilei 
Femeii. Evenimentul a avut loc în sala festivă a Centrului Cultural Românesc cu 
un moment muzical cu Formaţia de muzică din Vărşand. Cu această ocazie, toate 
doamnele şi domnişoarele au primit �lori şi mărţişoare, iar un grup de elevi de 
la Liceul „N. Bălcescu” au recitat poezii în limba română.

/ 8 martie / – Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Bedeu a sărbătorit 
Ziua femeilor la Casa de Cultură din localitate. Elevii şcolii bilingve din Bedeu 
le-au dăruit doamnelor şi domnişoarelor prezente un buchet de poezii şi �lori 
în semn de preţuire. 
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/ 14 martie / – La Jula a fost vernisată cea de-a zecea expoziţie personală a 
grafi cienei Adela Kiss din Budapesta, originară din Jula. Expoziţia „Cu trenuleţul 
la castel”a fost deschisă la Castelul „Almásy” din Vareu (Gyulavári).

/ 18 martie / – Fraţii Gheorghe şi Norbert Hodozsó din Micherechi au dat un 
concert de pian în sala festivă a Primăriei oraşului Jula, cu ocazia Festivalului 
de Primăvară din Jula. Publicul numeros a umplut sala elegantă a primăriei şi 
a încurajat tinerii pianişti cu aplauzele lor.

/ 20 martie / – La Capela ortodoxă din Budapesta a fost sărbătorită Duminica 
Ortodoxiei. Sărbătoarea a fost un nou prilej de comuniune frăţească şi de bucurie 
pentru credincioşii ortodocşi de diferite naţionalităţi din Ungaria.
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/ 27 martie / – Hramul bisericii ortodoxe române din Crâstor, „Bunavestire”, a 
fost sărbătorit la capela din localitatea bichişeană, în cadrul slujbei arhiereşti. 
PS Părinte Episcop Siluan a ofi ciat şi resfi nţirea bisericii în urma unor noi lucrări 
de renovare.

/ 30 martie / – Excelenţa Sa Ambasadorul Victor Micula şi-a încheiat misiunea 
de ambasador al României la Budapesta, pe care a început-o în toamna anului 
2011. Înainte de plecarea din capitala ungară, a dat o recepţie de rămas bun 
la care au fost invitaţi şi numeroşi români din comunitatea istorică din ţară. 
După rechemarea din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar 
al României în Ungaria, premierul României Dacian Cioloş l-a numit pe Victor 
Micula în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
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/ 1 aprilie / – Institutul Cultural Român de la Budapesta a organizat cea de a 
8-a ediţie a Serilor de literatură. Invitata acestei ediţii a fost scriitoarea Gabriela 
Adameşteanu, cunoscută cititorilor şi iubitorilor de literatură din Ungaria, cu 
prilejul lansărilor ediţiilor în limba maghiară ale romanelor „Întâlnirea”, la 
Editura Palamart, în anul 2007, „Dimineaţa pierdută”, la Editura Europa, în anul 
2010 şi „Provizorat”, la aceeaşi editură, în anul 2013.

/ 11 aprilie / – Sala festivă a Hotelului „Korona” din Macău a găzduit o conferinţă 
dedicată poetului József Attila şi Zilei naţionale a poeziei maghiare. Evenimen-
tul a fost organizat de către Catedra de Limba şi Literatura Română a Facultăţii 
„Juhász Gyula” de la Universitatea din Seghedin şi Autoguvernarea Românilor 
din Judeţul Csongrád, în colaborare cu Consiliul Local al Oraşului Macău.
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/ 13 aprilie / – Cu participarea naţionalităţilor română, germană şi slovacă, 
Facultatea Pedagogică „Gál Ferenc” din Szarvas a organizat pentru a 5-a oară 
conferinţa pedagogilor. Titlul întâlnirii a fost: „Noi provocări în profesia peda-
gogică de naţionalitate”. Din comunitatea românească au participat numeroase 
educatoare şi învăţători, unii dintre ei chiar au terminat la această Catedră de 
română, dar şi numeroşi alţi profesori de la şcolile româneşti din Ungaria.

/ 17 aprilie / – Duminica a V-a din Postul Mare a fost o zi cu caracter misio-
nar-pastoral pentru credincioşii din Parohia Săcal. Cu acest prilej, Preasfi nţitul 
Părinte Episcop Siluan a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica parohiei, 
împreună cu pr. paroh Ionuţ Teodor Negrău, fi ind întâmpinat de credincioşi cu 
multă bucurie.
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/ 14–18 aprilie / – Biserica Penticostală „Betel” din Micherechi a organizat zile 
de evangelizare. Cuvântul Domnului a fost vestit de slujitorii lui Dumnezeu, 
însoţiţi de cântări de laudă după cum urmează: fr. Ionel Bodog, pastorul bisericii 
(Oradea) însoţit la cântare de Manu Negrea (Arad); fr. Dragoş Croitoru, împreună 
cu fr. Mitică Fedur (amândoi din Suceava); fr. Dănuţ Aschilean (Cluj) însoţit de 
fraţii din Voitinel (Suceava); fr. Duţu Mărgăian (Arad) însoţit de fraţii din Voitinel 
(Suceava); fr. Pavel Riviş Tipei, însoţit de un grup de fraţi din Arad.

Evenimentul a fost onorat în una din zile şi de către Mircea Lubanovici, deputat 
parlamentar pentru diaspora în Parlamentul de la Bucureşti. 
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/ 1–2 mai / – Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare creştină şi 
ea reprezintă un prilej de mare bucurie şi de binecuvântare şi pentru românii 
ortodocşi din Ungaria. În noaptea Învierii, Preasfi nţitul Părinte Episcop Siluan 
s-a a�lat din nou în mijlocul credincioşilor ortodocşi români din Budapesta, unde 
a săvârşit Slujba Învierii Domnului şi Sfânta Liturghie pascală, a Sfântului Ioan 
Gură de Aur. Slujba Învierii a fost precedată de o amplă procesiune cu prapuri, 
clerici şi în jur de 400–500 credincioşi, care au mers pe străzile din jurul Curţilor 
Gojdu. În după amiaza primei zile de Paşti, în jur de 50 de persoane au luat 
parte la slujba Vecerniei, numită şi „A Doua Înviere”, săvârşită de PS Siluan în 
biserica romano-catolică din Șercad pusă la dispoziţie cu generozitate pentru 
credincioşii ortodocşi români din localitate, care o dată pe an iau parte la această 
slujbă pascală, organizată de Autoguvernarea Românească din Șercad.
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/ 8 mai / – În prima duminică după praznicul Învierii Domnului, în duminica 
Sfântului Apostol Toma, după săvârşirea Sf. Liturghii şi a Litiei mici pentru morţi 
din Capela românească de pe strada Holló, preoţii împreună cu credincioşii 
au participat şi la o slujbă de pomelnic la monumentul funerar al familiei lui 
Emanuil Gojdu din Panteonul Naţional din Budapesta.

/ 8 mai / – Biserica Baptistă din Micherechi a sărbătorit într-un cadru festiv 
Ziua Mamei. Cu această ocazie, copiii şi tinerii bisericii au pregătit un program 
special prin care L-au lăudat pe Dumnezeu pentru mamele şi bunicile din biserică. 
Fiecare copil a dăruit mamei sale un coşuleţ cu bomboane însoţit de un semn 
de carte cu urarea din Psalmul 20:1-4: „Să te asculte Domnul în ziua necazului, 
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să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimită ajutor din locaşul 
Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion! Să-Și aducă aminte de toate darurile tale 
de mâncare şi să primească arderile tale de tot! Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi 
să-ţi împlinească toate planurile tale!”

/ 12 mai / – La Jula a fost marcată Ziua Europei, la Centrul Cultural Românesc 
din oraş, eveniment organizat de Consulatul General al Românei la Jula, în 
colaborare cu Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula şi Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad. 

/ 14–16 mai / – Românii din Seghedin şi Cenadul Unguresc au petrecut câteva 
zile în România, într-o excursie organizată în zona Băile Herculane – Orşova – 
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Porţile de Fier. O parte a cheltuielilor acestei excursii a fost suportată de către 
Autoguvernarea Românilor din Seghedin şi Autoguvernarea Românească din 
Judeţul Csongrád.

/ 21 mai / – Adunarea generală a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria 
s-a întrunit în şedinţă la sediul din Jula al organizaţiei. Doar un sfert din delegaţi 
(13 persoane din 49) au luat parte la şedinţa ordinară anuală, care a cuprins 
subiectele obligatorii (dări de seamă, rapoarte şi bugete) şi discuţii despre 
planuri culturale de viitor.

/ 28 mai / – Parohia ortodoxă românească din Cenadul Unguresc închinată 
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Înălţării Domnului şi-a sărbătorit cu anticipaţie hramul. Cu acest prilej, potrivit 
obiceiului, Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în fruntea unui sobor de 
preoţi. Românii din Cenad au avut ca oaspete şi pe pr. Caius Capotescu, paro-
hul de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”, din Parohia Lugoj III, aparţinând 
Arhiepiscopiei Timişoarei împreună cu corul bisericii lugojene.

/ 29 mai / – Corul „Pro Musica” şi corul copiilor de la Școala generală româ-
nească din Jula au susţinut un Concert Pascal la Jula, în Catedrala „Sf. Nicolae”. 
Programul a cuprins melodii de muzică sacră şi tradiţionalele piese muzicale 
pascale.
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/ 1 iunie / – Sala de expoziţii a Centrului de Documentare şi Informare al 
AȚRU a găzduit vernisajul unei expoziţii de icoane ortodoxe ale colecţionarului 
Gavril Gurzău. La eveniment a fost lansat şi un catalog cu cele 124 de icoane din 
colecţia domnului Gurzău.

/ 4 iunie / – La Casa de cultură din Chitighaz a avut loc o festivitate de dez-
velire a plăcii memoriale consacrate dansatorului Gheorghe Buha (1941–2014). 
Evenimentul comemorativ a fost organizat de şcoala populară de artă „Kaláris”, 
condusă de coregraful Halmi Zoltán.

/ 4 iunie / – Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înfi inţarea Episcopiei Orto-
doxe Române din Ungaria, la Centrul Cultural „Csabagyöngye”, din Bichişciaba, 
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a avut loc vernisajul unei expoziţii de icoane şi obiecte bisericeşti, din colecţia 
Episcopiei din Jula. Expoziţia a fost aranjată de muzeografele Emilia Martin şi 
Elena Munteanu Csobai şi a cuprins atât obiecte vechi, de patrimoniu, cât şi 
icoane bizantine contemporane. În aceeaşi zi, la parohia din Bichişciaba a avut 
loc prima conferinţă preoţească misionar-pastorală din anul 2016, din cadrul 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. 

/ 5 iunie / – Cu ocazia sărbătorii hramului bisericii ortodoxe române din Otla-
ca-Pustă „Înălţarea Domnului”, Sfânta Liturghie Arhierească a fost ofi ciată de 
PS Siluan, Episcopul românilor din Ungaria şi un sobor de preoţi din Ungaria 
şi România.
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/ 8–9 iunie / – În Catedrala Ortodoxă Română „Înălţarea Domnului” din 
Vârşeţ, de sărbătoarea hramului bisericii, a avut loc cea de-a doua ediţie a 
Festivalului Internaţional de Muzică Corală Religioasă „Te Deum Laudamus”. 
La festival, alături de corurile din România şi Serbia, şi-a dat concursul şi Corul 
„Pro Musica” din Jula.

/ 14 iunie / – La Apateu a avut loc un eveniment cultural cu ocazia comemorării 
poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889), al cărui bust se a�lă 
în curtea bisericii. Manifestarea a cuprins un program cultural susţinut de corul 
„Dal Segno” al Facultăţii de Muzică din Oradea şi al soliştilor Florina şi Florin 
Mariş Hinsu, precum şi scurte alocuţiuni.
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/ 15 iunie / – Pentru prima dată în istoria sa de 65 de ani, revista „Foaia ro-
mânească” s-a prezentat în faţa unor elevi din România. Directoarea Colegiului 
Naţional „Mihai Eminescu” din Oradea, doamna prof. dr. Elena Cristina Marian 
a invitat redacţia „Foaia românească” la o festivitate în memoria Luceafărului 
literaturii române, Mihai Eminescu, dar şi să prezinte revista tradiţională a 
românilor din Ungaria, inclusiv comunitatea românească din zona Jula în faţa 
elevilor Colegiului „Eminescu” din Oradea.

/ 24 iunie / – ICR Budapesta a sărbătorit Ziua Universală a Iei printr-o expoziţie 
cu atelier de confecţionare a iei realizate de Aurelia Matei-Lazea şi Pălăguţa Hodor 
şi un concert al naistului Radu Nechifor. Evenimentul a avut loc la Jula, la sediul 
Uniunii Culturale în colaborare cu UCRU şi săptămânalul „Foaia românească”.
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/ 24 iunie / – Centrul de Documentare şi Informare al AȚRU a sărbătorit printr-o 
manifestare culturală satul Chitighaz. La evenimentul organizat la casa-muzeu 
din Chitighaz a fost lansată o nouă carte despre chitighăzeni a profesoarei în 
pensie Maria Sarca Zombai. Cartea este bilingvă, în limbile română şi maghiară, 
şi poartă titlul: „Biserica şi comunitatea ortodoxă din Chitighaz 1716–2016”.

/ 25 iunie / – 3 iulie – Un grup de credincioşi de la Parohia Ortodoxă Română 
din Budapesta, sub conducerea părintelui paroh Marius Maghiaru (cu contri-
buţia fi nanciară a Autoguvernării Române din sectorul VII – Budapesta), au 
efectuat un pelerinaj la mănăstiri în România. Traseul pelerinajului a cuprins: 
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Mănăstirea „Sf. Ana” Orşova, Mănăstirea Tismana, Mănăstirea Lainici, Curtea de 
Argeş, Mănăstirea Bistriţa din Vâlcea, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta 
de Sus, Mănăstirea Floreşti şi alte obiective turistice şi religioase.

/ 26 iunie / – A fost organizată cea de a VII-a competiţie Cupa Internaţională 
de Șah „Alexandru Hoţopan” la sediul revistei „Foaia românească” din Jula. 
Deoarece Alexandru Hoţopan, jurnalistul şi şahistul al cărui nume îl poartă 
competiţia a fost bine cunoscut şi dincolo de graniţă, competiţia are un caracter 
internaţional. De această dată, şahiştilor din Ungaria şi România li s-au alăturat 
şi patru români din Serbia.
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/ 27–30 iunie / – Clubul Pensionarilor Români din Jula a organizat o excursie 
în România, cu destinaţia fi nală la Bucureşti. Pe traseu, excursioniştii români 
şi unguri au vizitat biserici şi mănăstiri, monumente istorice şi culturale în-
semnate, iar în Capitala României au făcut un popas la mormântul lui Moise 
Nicoară, iluministul născut în Jula şi care-şi doarme somnul de veci în Bucureşti. 
Delegaţia pensionarilor a aşezat pe mormântul marelui om de cultură Moise 
Nicoară pământ din curtea bisericii româneşti din Jula.
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/ 4–9 iulie / – Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, MAE–DPRRP, 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Să-
laj şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău au organizat Școala de vară 
„Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului 
III”, ediţia a XII-a, la Zalău. Din partea comunităţii româneşti din Ungaria au 
participat dr. Maria Berényi, director al Institutului de Cercetări al Românilor 
din Ungaria şi cercetătoarele Emilia Martin şi Elena Csobai.

/ 4–16 iulie / – În organizarea Asociaţiei „Școala Liberă de Arte Plastice a 
judeţului Bichiş”, condusă de preşedinta Deli Zoltánné Szabó Éva, atelierele 
de creaţie de la Castelul Almásy din Chitighaz şi-au deschis porţile pentru toţi 
artiştii profesionişti şi amatori din domeniul desenului, grafi cii şi picturii, la 
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cea de-a 36-a ediţie a taberei internaţionale libere de creaţie. La tabără au fost 
prezenţi pictori şi artişti amatori şi din Arad, Timişoara şi alte oraşe din România.

/ 16 iulie / – Autoconducerea Românilor din Seghedin şi Catedra de Română 
a Facultăţii Pedagogice din Seghedin au sărbătorit Ziua Culturii Române la 
Seghedin, în memoria semnării Proiectului de împăciuire româno-ungară de 
la 1849. Evenimentul s-a desfăşurat la Primăria oraşului Seghedin unde a avut 
loc o conferinţă internaţională şi s-a încheiat cu depunerea de coroane la placa 
Kossuth-Bălcescu din piaţa Klauzál din Seghedin.
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/ 17 iulie / – Biserica Baptistă din Micherechi a celebrat într-o atmosferă de 
sărbătoare botezul nou-testamental a patru candidaţi Andreea Martin, Beniamin 
Teofi l Borszeki, Alexandru Réthelyi şi Irina Roşu, care în urma ascultării Cuvân-
tului lui Dumnezeu s-au hotărât să îl mărturisească pe Domnul Dumnezeu şi 
în apa botezului. La sărbătoarea bisericii au fost prezenţi consăteni aparţinând 
tuturor bisericilor, oaspeţi din Jula, Bichişciaba, Budapesta, Seghedin şi din alte 
părţi. Cuvântul Domnului a fost propovăduit de Imre Hubert, pastorul Bisericii 
Baptiste din Pecica, judeţul Arad.
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/ 5–7 august / – În Aletea s-a desfăşurat „Întâlnirea Mondială a Aletenilor”, 
care se organizează din anul 1990 şi la care participă sute de persoane. Această 
sărbătoare a oraşului Aletea are loc din doi în doi ani consecutiv şi a ajuns anul 
acesta la cea de-a XIII-a ediţie, fi ind organizată de Primăria oraşului Aletea. Eve-
nimentul se remarcă prin faptul că oamenii care au plecat din această localitate 
în urmă cu şapte decenii, fi ind deportaţi după cel de-al Doilea Război Mondial, 
mai păstrează legături cu localitatea în care au trăit ei, părinţii sau bunicii lor.

/ 5–7 august / – Primăria oraşului Medgyesegyháza a organizat Festivalul Lu-
beniţei, tradiţionala manifestare ajunsă la a XXII-a ediţie. Formaţia de dansuri 
populare româneşti „Doina Bihorului”, condusă de coregraful Gheorghe Gros, 
a deschis scena festivalului cu un buchet de dansuri româneşti.
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/ 11 august / – La invitaţia Autoguvernării Româneşti a Judeţului Bichiş, Fan-
fara Asociaţiei Culturale din Rodna Veche a participat la cea de-a XXX-a ediţie 
a Festivalului de fanfare „Zenit” de la Bichişciaba. 

/ 12–14 august / – În localitatea Chitighaz a avut loc cea de-a X-a ediţie a 
Festivalului Pogăciţelor. Sărbătoarea satului a cuprins expoziţii de fotografi e şi 
gobelin, concerte în aer liber, un variat program cultural românesc, concursuri 
de gătit, program de divertisment şi în fi ecare seară concerte de muzică uşoară 
şi, bineînţeles, multe pogăcele.

/ 14 august / – În cadrul Festivalului Pogăciţelor din Chitighaz a fost lansată o 
nouă carte a doamnei Maria Sarca Zombai , scrisă numai în limba maghiară şi 
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îl are co-autor pe fi ul acesteia, profesor şi el, Attila Zombai, care au întocmit un 
volum despre istoria Chitighazului în imagini. Volumul a fost editat cu sprijinul 
Primăriei locale.

/ 29 august / – Un grup de români şi maghiari din Otlaca-Pustă au petrecut 
câteva zile de vacanţă în România, în frumoasa staţiune Sovata şi împrejurimi. 
În drum au mai vizitat Oradea, Cheile Bicazului, Lacul Roşu, renumitul sat ar-
tizanal Corund, Salina Praid, Lacul Ursu, Cheile Turzii. 
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/ 31 august / – Școala Generală Românească „Lucian Magdu” din Bătania s-a 
îmbogăţit cu noi săli de clase şi laboratoare, după ce au fost fi nalizate lucrările 
de consctrucţie ale mansardei instituţiei de învăţământ. Acestea s-au realizat 
din 150 de milioane de forinţi, fond asigurat de Guvernul de la Budapesta. Fes-
tivitatea de inaugurare a avut loc în ultima zi de august, în prezenţa reprezen-
tanţilor Executivului de la Budapesta şi ai vieţii publice româneşti din Ungaria.

La ora actuală, Școala Românească din Bătania are în jur de 120 de elevi şi 
nu se mai poate numi o şcoală mică, cum era chiar şi cu zece ani în urmă. Anul 
şcolar 2016/2017 a fost deschis pe 1 septembrie, la dispoziţia copiilor şi profe-
sorilor stând o şcoală cu două nivele, cu săli de clase şi laboratoare sufi ciente, 
dotate corespunzător.
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/ 9–10 septembrie / – Consiliul Local Românesc din Micherechi a organizat 
ediţia a XIV-a Festivalului Castraveţilor. Cel mai important eveniment din lo-
calitate a încântat sătenii cu concerte de muzică populară românească, muzică 
uşoară, program folcloric şi distracţie. Au fost două zile în care familiile şi-au 
aşteptat copiii şi neamurile plecate în lume să revină acasă. Muzica de calitate, 
dansurile româneşti şi voia bună au făcut nelipsiţi de la festival şi români de 
dincolo de graniţă, de la Salonta, Tinca, Beiuş, sau români din localităţile Jula, 
Chitighaz, Seghedin, dar şi maghiari din satele învecinate.

/ 10 septembrie / – Centrul de Documentare şi Informare al AȚRU a invitat 
pentru o zi, la Jula, pe toţi cei care iubesc gastronomia tradiţională româneas-
că. În curtea şcolii româneşti din Jula ceaune pline cu tocăniţe, grătare cu mici, 

66 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 7



mirosuri îmbietoare, muzică, dans şi voie bună a aşteptat publicul la cea de-a 
12-a ediţie a Festivalului Gastronomic, la care au participat 37 de echipe din 
Ungaria şi România.

/ 11 septembrie / – Cu prilejul sărbătorii Naşterea Maicii Domnului, care este 
şi hramul al doilea al bisericii din Micherechi, în biserica ortodoxă a avut loc 
Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită de PS Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria şi un sobor de preoţi, atât din Ungaria, cât şi din România. 
După liturghie,   în parcul din centrul satului a acut loc sfi nţirea Monumentului 
Strămoşilor, monument din marmură donat de către pr. prof. Nicolae Bordaşiu, 
de la Biserica Sf. Silvestru din Bucureşti, troiţă înălţată în memoria strămoşilor 
săi, care au înfi inţat biserica din Micherechi în urmă cu aproape 250 de ani.
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/ 12 septembrie / – Noul ambasador al României în Ungaria, Marius Gabriel 
Lazurca şi-a prezentat Preşedintelui Republicii Ungare, Áder János, scrisorile 
de acreditare în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Ro-
mâniei în Ungaria. Ceremonia s-a desfăşurat la Palatul Sandor. Cu acest prilej, 
ambasadorul Marius Gabriel Lazurca a subliniat importanţa consolidării şi 
dezvoltării relaţiilor bilaterale. Ulterior prezentării scrisorilor de acreditare, 
delegaţia ofi cială s-a deplasat la Monumentul Eroilor Ungari, situat în centrul 
esplanadei din Piaţa Eroilor, unde a depus o coroană de �lori.

/ 16 septembrie / – La sediul UCRU a avut loc o întâlnire cu membri ai Asoci-
aţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România a�laţi într-un turneu de 
câteva zile la românii din jurul graniţei cu România.
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/ 16 septembrie / – Sub conducerea Preasfi nţitului Părinte Episcop Siluan, 
la Jula s-a desfăşurat conferinţa preoţească misionar-pastorală de toamnă din 
cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care a fost dedicată Anului 
comemorativ al Sfântului Antim Ivireanul şi al tipografi lor bisericeşti şi Anului 
omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, în Patriarhia Română.

/ 16 septembrie / – Biblioteca Naţională Széchényi din Budapesta a organi-
zat pentru prima dată o expoziţie din colecţia cu cărţi rare şi manuscrise ale 
bibliofi lului Iuliu Todorescu (1866–1919). Fondul de carte a fost donat Bibliotecii 
Naţionale de către soţia lui Todorescu, Horváth Aranka, după moartea acestuia 
în 1919. Biblioteca Todorescu-Horváth este una dintre cele mai valoroase dona-
ţii particulare ale instituţiei. Colecţia a ajuns în centrul atenţiei în ultimii ani 
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din cauza unor volume unicat în limba română, necunoscute de bibliografi i. 
Expoziţia a fost aranjată în holul Arhivei Bibliotecii Széchényi.

/ 23–25 septembrie / – Autoguvernarea Românească din Bedeu a organizat 
o excursie pentru românii din Bedeu, dornici de a petrece câteva zile pe me-
leagurile pitoreşti ale Românei. Traseul marcat pe hartă a fost oraşul Oradea, 
Cheile Turzii, Alba Iulia şi Munţii Făgăraş.

/ 25 septembrie / – Corul „Pro Musica” din Jula, împreună cu Preasfi nţitul Pă-
rinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria au fost oaspeţii 
parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Lugoj.
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/ 2 octombrie / – Cea de-a IX-a ediţie a Festivalului de promovare şi păstrare 
a culturii populare tradiţionale româneşti, intitulat „La obârşii, la izvor”, şi 
organizat de Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, a avut loc la Centrul 
Cultural Românesc din Jula. La festivalul din anul acesta au evoluat pe scenă 
ansambluri folclorice care au prezentat bogăţia culturii tradiţionale din judeţul 
Caraş-Severin prin participarea Ansamblului Folcloric „Semenicul” din Reşiţa.

/ 4–5 octombrie / – Comisia Parlamentară a Naţionalităţilor din Ungaria, 
care uneşte purtătorii de cuvânt ai celor 13 naţionalităţi din ţară, s-au deplasat 
la Jula, unde în prima zi au ţinut o şedinţă de lucru şi au vizitat câteva instituţii 
româneşti, iar în a doua zi au vizitat oraşele Lipova, Arad, dar s-au oprit şi la 
Bătania, pentru a vedea noua mansardă a şcolii inaugurată în toamna acestui an.
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/ 8 octombrie / – Centrul Cultural Românesc din Jula a găzduit tradiţionala 
Zi Culturală a Românilor din Ungaria, în centrul căreia au stat cântecele şi 
dansurile populare. La manifestarea organizată de Autoguvernarea pe Țară a 
Românilor din Ungaria au dansat elevii Liceului „N. Bălcescu” din Jula, membrii 
Ansamblului Centrului de Documentare al AȚRU de la Jula, tineri din Chitighaz, 
din Bichişciaba, de la „Doina Bihorului” şi Păstrătorii de Tradiţii din Aletea, au 
cântat corul copiilor de la şcoala românească din Bătania, soliştii Grigore Po-
iendan din Micherechi, Gheorghe Gros din Chitighaz, Gheorghe Bagy şi Petru 
Sabău din Aletea. Elevii de la Trupa de Teatru Amator ai Liceului „N. Bălcescu” 
din Jula au jucat „Comedia nu există” de Dumitru Solomon.
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/ 8 octombrie / – Un grup de credincioşi din Oradea, însoţiţi de preotul lor 
paroh, Vasile Sabău, a făcut o vizită frăţească la diferite parohii româneşti din 
Ungaria. Pe lângă de Catedrala ortodoxă „Sf. Nicolae” din Jula, pelerinii au mai 
vizitat bisericile româneşti din Micherechi, Otlaca-Pustă, Săcal şi Apateu.

/ 9 octombrie / – Biserica Baptistă din Micherechi a mulţumit Domnului 
Dumnezeu pentru binecuvântările materiale şi spirituale de care i-a făcut parte. 
Cu această ocazie, alături de membrii bisericii au participat consăteni, oaspeţi 
din alte localităţi. Închinarea a fost condusă de Corul Bărbătesc al Bisericii 
Baptiste „Harul” din Lugoj, iar Cuvântul Scripturii a fost proclamat de păstorul 
David Nicola din Lugoj.

73

Octombrie



/ 9 octombrie / – Deja de mai bine de două decenii, Primăria din Micherechi 
sărbătoreşte în octombrie a fi ecărui an Ziua pensionarilor. La Casa de Cultură 
„Gheorghe Dulău”, care s-a umplut de doamne şi domni îmbrăcaţi elegant, tre-
cuţi de �loarea vârstei dar cu su�let tânăr, aceştia au fost primiţi cu un program 
cultural şi o masă festivă. Programul cultural a fost oferit de tinerii Ansamblului 
folcloric „Floarea Barcăului” din Marghita (Bihor, România). În numele Consiliului 
Local din Micherechi, primăriţa Margareta Tat, a înmânat un tort şi o diplomă 
celui mai vârstnic locuitor al satului, Teodor Gurzău, care tocmai în acea zi de 
9 octombrie a împlinit vârsta de 95 de ani.

/ 11 octombrie / – Un mare nume pe scena muzicii corale româneşti, Corul 
SOUND din Bucureşti, condus de dirijorul Voicu Popescu, a susţinut un concert 
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de muzică corală românească în Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae” din Jula. Ma-
nifestarea a făcut parte dintr-un turneu amplu, pe care corul bucureştean l-a 
desfăşurat în Ungaria, în perioada 10–16 octombrie. Turneul Corului SOUND 
s-a realizat cu sprijinul unui proiect fi nanţat de Institutul Cultural Român din 
Bucureşti, prin Programul CentenArt, în colaborare cu Uniunea Culturală a 
Românilor din Ungaria şi Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.

/ 11–15 octombrie / – Cinematograful de Artă „Uránia” din capitala ungară 
a găzduit cea de a XI-a ediţie a „Săptămânii fi lmului românesc la Budapesta”, 
organizat de Institutul Cultural Român Budapesta. La seara de gală din prima 
zi invitatul special a fost domnul Adrian Titieni, interpretul rolului principal în 
fi lmul „Bacalaureat” (r. Cristian Mungiu).

75

Octombrie



/ 14–15 octombrie / – Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Istorie, 
Relaţii Internaţionale, Știinţe Politice şi Știinţele Comunicării, Departamentul 
de Știinţe Politice şi Știinţele Comunicării, şi Universitatea din Seghedin, prin 
Facultatea de Pedagogie „Juhász Gyula”, Catedra de Limbă şi Literatură Română 
au organizat o conferinţă internaţională pe tema mass-media în post-comunism. 
Lucrările din prima zi s-au desfăşurat la Oradea, iar cele din a doua zi la Jula, la 
sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, care găzduieşte şi redacţia 
săptămânalului „Foaia românească”.

Conferinţa cu titlul „Mass-media în post-comunism: moştenire, evoluţie, 
tendinţe” a reunit peste 50 de reprezentanţi ai mediului academic, cercetători, 
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specialişti în măsurarea audienţei mass-media, directori de edituri, jurnalişti 
din România, Ungaria, Serbia şi Republica Moldova.

/ 18 octombrie / – Subsecretarul de stat pentru probleme sociale din cadrul 
Cancelariei Primului Ministru, dr. Latorcai Csaba, a întreprins o vizită ofi cială 
la şcoala românească „Lucian Magdu” din Bătania, unde s-a putut convinge de 
utilitatea celei mai noi investiţii la această instituţie, mansarda inaugurată în 
toamna aceastui an. În aceeaşi zi, în şcoala din Bătania a fost semnat protocolul 
de continuare a colaborării între AȚRU şi Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
pentru următorii cinci ani în vederea perfecţionării profesionale şi metodologice 
a pedagogilor români din Ungaria.
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/ 20 octombrie / – Secretarul de stat pentru naţionalităţile din Ungaria, Soltész 
Miklós, şi adjunctul său, Fülöp Attila, au înmânat la Budapesta, diplomele de 
merit pentru acei 20 de tineri din rândurile naţionalităţilor din ţară, care au câş-
tigat Bursa de Naţionalitate pe următorii doi ani de studii. Din partea românilor, 
acest premiu l-a primit Magdalena Dobra, eleva Liceului „N. Bălcescu” din Jula.

/ 26 octombrie / – Revista „Familia” din Oradea a organizat un eveniment 
festiv, în Aula Magna a Universităţii din Oradea, în cadrul căruia s-au decernat 
premiile „Familia” pe anul 2016. Printre scriitorii distinşi cu premiul pe anul 
acesta s-au găsit personalităţi culturale renumite ca Ana Blandiana sau Mircea 
Mihăieş, dar şi comunitatea românească din Ungaria se poate mândri cu un 
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premiat în persoana cercetătoarei dr. Maria Berényi, directoarea Institutului 
de Cercetări al Românilor din Ungaria. 

/ 29 octombrie / – Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii 
din Seghedin, cu sprijinul Autoguvernărilor Româneşti Seghedin şi judeţul 
Ciongrad a înfi inţat, în vara acestui an, distincţia „Bene Merenti” pentru a fi  
decernată unui profesor, absolvent al Catedrei, cu activitate didactică şi edu-
caţională meritorie în învăţământul românesc din Ungaria. Acest premiu a 
fost decernat pentru prima dată profesoarei Florica Santău, fostă directoare a 
Școlii româneşti din Chitighaz, actualmente profesoară de română a Liceului 
„Nicolae Bălcescu” din Jula.

79

Octombrie



/ 5 noiembrie / – La împlinirea a 25 de ani de la înfi inţare, Corul „Pro Musica” 
din Jula a dat un concert aniversar (1991–2016). Spectacolul a avut loc în Cate-
drala Ortodoxă „Sf. Nicolae” din Jula. În cadrul festivităţii de aniversare a avut 
loc şi o expoziţie fotodocumentară la sediul Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria. Întâlnirea a fost una emoţionantă, la eveniment fi ind prezenţi foşti 
corişti din Jula şi alte localităţi, dar şi corişti din Arad şi Curtici, care de-a lungul 
anilor au urcat în scenă alături de corul julan. 

/ 9 noiembrie / – Consulul general al României la Seghedin, domnul Ioan 
Fodoreanu, a organizat, la sediul misiunii diplomatice, o masă rotundă dedicată 
limbii române.
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/ 11 noiembrie / – Conducerea Liceului şi Școlii generale „N. Bălcescu” din Jula 
a ţinut o conferinţă cu tema „Inovaţie şi creativitate în învăţământul românesc 
din Ungaria”, în cadrul căreia au fost prezentate noile manuale editate pentru 
învăţământul în limbă română din Ungaria.

/ 12 noiembrie / – Autoguvernarea Română şi Asociaţia Culturală a Românilor 
din Leta Mare au organizat a XXII-a ediţie a „Memorialului Vulcan–Irinyi–Popfi u”. 
În cadrul festivităţilor au fost elogiate personalităţi marcante de origine română, 
de religie greco-catolică, care se leagă de această localitate: Iosif Vulcan, Ioan 
Irinyi şi Iustin Popfi u.

81

Noiembrie



/ 12–13 noiembrie / – La Jula s-a desfăşurat cel de-al XXVI-lea simpozion 
ştiinţifi c, organizat de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria pentru 
cercetători români din Ungaria şi România. În acest an, pentru prima dată, au 
participat şi cercetători din zona Timocului din Serbia de Răsărit.

/ 20 noiembrie / – Parohia Ortodoxă Română din Budapesta şi Autoguver-
narea Română din sectorul VII, Budapesta, începând din anul 2012, în preajma 
praznicului Sf. Apostol Andrei, în fi ecare an organizează un pelerinaj la Mişcolţ, 
oraşul de naştere a Sf. Ierarh Andrei Șaguna. Anul acesta, credincioşii din 
Budapesta au participat la Mişcolţ la liturghia arhierească, săvârşită de Prea 
Sfi nţitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, 
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împreună cu preoţii de la Capela ortodoxă română din capitala ungară şi cu 
preoţii bisericii din Mişcolţ.

/ 25 noiembrie / – În parohia Apateu, în curtea căruia se a�lă amplasat bus-
tul în bronz al Mitropolitului Transilvaniei, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, s-a 
desfăşurat o manifestare cultural-religioasă şi ştiinţifi că în cinstea marelui 
mitropolit. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a trei ierarhi: Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfi nţitul Părinte Sofronie, Episco-
pul Oradiei şi Preasfi nţitul Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria. 
Evenimentul desfăşurat în biserica ortodoxă din Apateu, a cuprins o slujbă de 
Te Deum şi un simpozion ştiinţifi c.
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/ 3 decembrie / – Autoguvernarea Românească a Judeţului Ciongrad şi Au-
toguvernarea Românilor din Seghedin au organizat tradiţionala întrunire pri-
lejuită de sărbătoarea Sfântului Nicolae. Evenimentul a avut ca oaspete Corul 
„Pro Musica” din Jula cu un concert de colinde româneşti. 

/ 4 decembrie / – În duminica dinaintea sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae, 
la biserica ortodoxă română din Apateu închinată acestui sfânt, a fost zi de 
sărbătoare. Preasfi nţitul Părinte Episcop Siluan a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească, împreună cu PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, cu PS 
Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, cu parohul pr. protopop Origen Sabău şi 
alţi preoţi, iar răspunsurile la strană au fost date de grupul Ethos al Episcopiei 
Caransebeşului. 
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/ 5 decembrie / – Grupul psaltic „Sf. Nicodim de la Tismana” a oferit un 
mini-concert de colinde la Centrul Cultural Românesc din Jula. Cu această ocazie 
au fost împărţite tuturor copiilor de la Scoala generală şi Liceul „N. Bălcescu” 
daruri de Moş Nicolae, din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Jula.

/ 5 decembrie / – La Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria a avut loc un 
cenaclu de evocare a celui care a fost profesorul Teodor Oltean din Jula, „primul 
şi ultimul dascăl român ortodox din Jula”, cum îi plăcea lui însuşi să-şi spună. 
Teodor Oltean s-a născut acum 90 de ani, într-o veche familie românească din 
Jula, dar din anul 2004 îşi doarme somnul de veci în cimitirul din cartierul Oraşul 
Mic Românesc din oraş.
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/ 6 decembrie / – Credincioşii de la Catedrala Episcopală din Jula, închinată 
Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei şi Făcătorul de Minuni 
au sărbătorit hramul alături de PS Episcop Siluan şi soborul slujitor al preoţilor 
din Ungaria, şi ierarhul PS Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupul psaltic 
„Sfântul Nicodim de la Tismana”, al Eparhiei Severinului şi Strehaiei. După 
slujbă a avut loc şi o serbare închinată Sf. Nicolae, oferită de copiii de la Școala 
generală românească din Jula.

/ 7 decembrie / – Autoguvernările de naţionalitate din Bichişciaba au organizat 
o serată a naţionalităţilor din oraş. Serbarea a avut loc în sala festivă a Primăriei. 
La serbare fi ecare minoritate a prezentat o mică părticică din cultura specifi că 
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printr-un scurt program cultural al fi ecărei naţionalităţi în parte. Anul acesta, 
la invitaţia Autoguvernării Româneşti din Bichişciaba, din partea românilor 
din Ungaria a fost invitată Echipa de dansuri „Tabán”, din Bichişciaba, care a 
prezentat o suită de dansuri populare româneşti.

/ 10 decembrie / – Autoguvernarea românească şi cea slovacă din Medgye-
segyháza au avut o serată a naţionalităţilor din oraş. 

/ 11 decembrie / – La Parohia Ortodoxă Românească din Otlaca-Pustă a fost 
ofi ciată Taina Sfântului Maslu de un sobor de preoţi în frunte cu PS Episcop Siluan.

/ 15 decembrie / – La Chitighaz a avut loc o seară de colinde, eveniment or-
ganizat de către Autoguvernarea Românească din localitate, în colaborare cu 
Școala românească şi Căminul cultural.

/ 17 decembrie / – Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Primăria localităţii Mi-
cherechi a invitat toţi creştinii din localitate să întâmpine împreună Naşterea 
Domnului, luând parte împreună cu toţii la o nouă ediţie a Festivalului Colindelor, 
organizată la Casa de cultură „Gheorghe Dulău” din Micherechi.

/ 17 decembrie / – Institutul Cultural Român Budapesta a găzduit o serată de 
Crăciun, la care invitatul serii a fost Corul „Pro Musica” din Jula, cu un concert 
de colinde româneşti. 

/ 25 decembrie / – Biserica Baptistă din Chitighaz a invitat sătenii în Ziua de 
Crăciun la un concert extraordinar susţinut de fanfara bisericii la care s-au ală-
turat şi alţi instrumentişti baptişti, originari din Chitighaz, dar care azi trăiesc 
în alte localităţi şi oraşe al Ungariei, şi vin în satul lor natal pentru a sărbători 
împreună cu familiile şi rudele lor Naşterea Domnului Isus.

87

Decembrie



Dragii mei,
Aş dori pe această cale să Vă mulţumesc pentru frumoasele şi multele feli-

citări pe care le-am primit cu ocazia împlinirii a 90 de ani de viaţă.

Anii îi primim de la Dumnezeu în clipa naşterii. Prin purtarea Sa de grijă şi 
a părinţilor mei m-am maturizat şi am primit pe calea vieţii mele chiar îngeri 
păzitori: soţul meu preot, fiica mea, ginerele, nepoţii, strănepoţii, rude, ne-
număraţi oameni buni, care la încercări m-au sprijinit, în clipe frumoase s-au 
bucurat împreună cu mine, precum şi acuma. Am de mulţumit foarte multora.

Mulţumesc credincioşilor ortodocşi români din Jula pentru luare aminte, 
pentru statornicia cu care au menţinut această parohie, că au stat lângă noi 
în pierderi, aniversări şi bucurii, că din duminică în duminică am avut cu cine 
a participa la sfintele noastre liturghii. Să Vă ajute şi pe mai departe Dum-
nezeu şi să ne milostivească să ne mai putem ruga împreună după voia Sa. 
Mulţumesc Preasfinţiei Sale, Părintele Episcop Siluan, părintelui paroh Teodor 
Marc, domnului Ioan Budai.

Foştilor mei dragi elevi de odinioară, dintre ei mulţi, după o viaţă realizată 
cu succes, azi sunt bunici, precum mulţumesc şi celor de acum, care la şcoala şi 
liceul „N. Bălcescu”, în frunte cu dr. Maria Gurzău Czeglédi, văd înfăptuite rea-
lizări frumoase despre care eu, tânăra învăţătoare n-aş fi avut curaj a nici visa. 

În anul 1946, după război, apoi în timpul „vânturilor luminoase” („fényes 
szelek”) un lucru am ştiut: trebuie muncit bine, mă aşteptau credincioşii români 
din Săcal şi copilaşii lor dornici de a învăţa. Împreună cu soţul meu am crezut 
în grija lui Dumnezeu şi protecţia multor oameni buni. Mai târziu, ajungând 
la Jula, i-am văzut pe micii mei elevi între mulţi alţii, ca liceeni apoi studenţi, 
s-au aflându-şi existenţa lor în cele mai diferite sfere şi locuri, unii profesori 
chiar în şcoala din Jula. A meritat a munci pentru ei, au devenit oameni de 
cinste. Vă doresc şi pentru viitor prosperitate şi multă putere şi cât mai mulţi 
elevi dornici de ştiinţă românească în Școala Noastră.

O aniversare rotundă
Maria Misaroş,

la 90 de ani
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Am avut norocul să împlinesc această vârstă rotundă chiar în anul când 
Corul „Pro Musica” din Jula aniversează 25 de ani de existenţă. În anul 1991, la 
chemarea domnului Oroian, am răspuns imediat: DA, cu toată familia mea. 
În afara bolilor ce m-au încercat am cântat timp de 20 de ani. 

Mulţumesc pentru multele evenimente petrecute împreună, pentru felicitare 
şi Vă doresc şi eu o continuare tot atât de frumoasă. Cântaţi şi mai departe 
minunatele noastre colinzi, lăudaţi Creatorul prin muzică, cântaţi frumuseţea 
lumii şi rugaţi-L să o protejeze. La mulţi ani!

Am ajuns în al 26-lea an de când am putut participa la Simpozioanele Insti-
tutului de Cercetări al Românilor din Ungaria. Nu se poate descrie sentimentul 
când vezi înaintea ochilor tăi realizarea unei minuni. Minune este când vezi 
cum, în ce împrejurări a evaluat un gând bun al unei foste eleve, Maria Berényi. 
Încăpăţânându-se cu câteva bune tovarăşe de lucru, au ajuns să formeze un 
atelier, un institut la nivel academician, recunoscut pe plan internaţional.

Mă simt mândră, norocoasă să văd unde au crescut fetiţele sârguincioa-
se de la silenţiumul căminului şi liceului de odinioară. Mulţumesc pentru 
felicitare şi Vă doresc şi pe mai departe succese, multe puteri, ani favorabili 
pentru cercetare.

Doresc să mulţumesc atenţia domnilor consuli generali ai României, domnul 
Florin Vasiloni de la Jula şi a domnului Ioan Fodoreanu de la Seghedin, care 
nu scapă din vedere nici un eveniment, un prilej de a sărbători împreună cu 
noi, românii din Ungaria. 

Mulţumesc vizita făcută şi diploma pe care mi-a înmânat-o domnul primar al 
oraşului Jula, dr. Görgényi Ernő, vicenotăriţei dr. Varga Erzsébet şi deputatului 
Oraşului Mare Românesc, Balogh Lajos, precum şi Autoguvernării Româneşti 
pe Țară, domnului preşedinte Tiberiu Iuhas. 
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Le mulţumesc din suflet 
Preafericitului Părinte Patri-
arh Daniel şi Preasfinţitului 
Părinte Episcop Siluan pentru 
marea bucurie pe care mi-au 
făcut-o prin conferirea Ordi-
nului „Doamna Maria Brân-
coveanu”. Mă onorează până 
la lacrimi această atenţie de-
osebită.

Nu în ultimul rând, mulţumesc celor care au eternizat prin medii aceste 
clipe pentru mine de neuitat, mai cu seamă doamnei Eva Iova-Șimon, director 
al Foii româneşti, care de nenumerate date a dat dovadă ca jurnalist, ca editor 
şi ca membră a Prezidiului Uniunii Culturale, de ataşamentul său faţă de noi, 
de soţul meu, Teodor Misaroş publicându-i monografia: „Din istoricul biseri-
cii ortodoxe române din Ungaria”, sprijinind totdeauna ceea ce este valoros, 
ce este românesc. Mult succes doresc tuturor colaboratorilor de la redacţia 
„Foaia românească”.

Mulţumesc încă odată Tuturora, Dumneavoastră, Vouă, pe care v-am enu-
merat, şi celor care nu i-am putut, că mi-aţi oferit bucuria zilelor trecute şi 
mi-aţi umplut sufletul de dorul de a mai rămâne între voi cât timp îmi mai 
este îngăduit de la Bunul Dumnezeu.
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În încheiere, permiteţi-mi un mesaj: drumul înaintaşilor noştri a fost greu, 
precum nu este uşoară nici viaţa particulară a unui individ, dar sunt valori care 
te orientează, te ţin, îţi formează identitatea: credinţa şi bunele cunoştinţe pe 
care le primim în familie, biserica şi şcoala. Să avem grijă de aceste instituţii 
pentru viitorul urmaşilor noştri.

Vă îmbrăţişează: 
Maria Misaroş Iuhas, învăţătoare
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Ne-au părăsit pe veci
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Gheorghe Petrujan
1935–2016

În ziua de 15 martie s-a stins din viaţă Gheorghe Petrujan, fost profesor la 
Chitighaz şi director al şcolii româneşti din Aletea.

Gheorghe Petrujan s-a născut pe 9 mai 1935, în comuna Micherechi, fiind 
cel mai mare fiu (din cei cinci) al familiei lui Gheorghe şi Floarea Petrujan. 
Cel care a devenit mai târziu profesor de română şi desen, mărturisea că de 
la părinţii săi ţărani a învăţat toate lucrurile din jurul gospodăriei, de la săpat, 
la secerat şi arat. Primele clase le-a terminat la şcoala din Micherechi, după 
care a continuat la liceul românesc din Jula. După obţinerea diplomei de 
profesor la Budapesta, primul său loc de muncă a fost la şcoala românească 
din Chitighaz, unde a predat aproape timp de zece ani, după care a devenit 
directorul adjunct al şcolii şi mai târziu şi director al casei de cultură. În acei 
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ani a cunoscut-o pe viitoare lui soţie, Marta Radici, tot micherecheancă, cu care 
s-a cununat în anul 1960 şi cu care au avut împreună un fiu. În anul 1963 a fost 
mutat la şcoala românească din Aletea, unde a ocupat funcţia de director. La 
începutul anilor 1970 s-a înscris la Academia Militară şi a lucrat la secţia de 
paşapoarte la Orosháza. De acolo a fost transferat la poliţia de frontieră din 
Aletea, devenind comandant. 

S-a pensionat de boală înainte de vârsta de 60 de ani, ceea ce i-a permis 
să petreacă mai mult timp cu mult iubiţii săi nepoţi şi să-şi descopere o nouă 
pasiune, desenatul şi pictatul. 

Întotdeauna a iubit foarte mult cultura poporului său, la Aletea a fost mem-
brul cercului de naţionalitate. În ultimii ani petrecuţi la Aletea, a cules foarte 
multe informaţii despre viaţa românilor din Aletea, pe care în anul 2004 le-a 
publicat într-o carte.

Ca o săgeată în inima lor a fost în anul 2012 când şi-au pierdut singurul 
fiu, care avea doar vârsta de 49 de ani. Această durere adâncă le-a pecetluit 
toată bătrâneţea. 

La vârsta de 70 de ani a luat, împreună cu soţia sa, o nouă hotărâre: şi-au 
vândut casa din Aletea şi s-au mutat înapoi la Micherechi, mai aproape de 
fraţi şi rude. 

Gheorghe Petrujan a trăit 80 de ani. Îşi doarme somnul de veci, aşa cum 
şi-a dorit, alături de fiul lui, în cimitirul din Micherechi.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!

In memoriam Lucia Borza 
(1928–2016)

La vârsta de 88 ani, în dimineaţa zilei de 6 aprilie, a trecut la cele veşnice 
Lucia Borza, profesoară, autoare şi redactoare de manuale de limba română 
pentru elevii şcolilor româneşti din Ungaria şi pentru străini, poetă, jurnalistă 
şi culegătoare de folclor.

Fiica preotului ortodox din Chitighaz
Lucia Borza a fost una dintre cele mai puternice şi remarcabile personali-

tăţi pe care le-a avut românimea din Ungaria. S-a născut la Chitighaz, pe 13 
februarie 1928, în familia preotului ortodox Ioan Borza şi a preotesei Florica 
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Borza, născută Olar. Studiile elementare şi le-a făcut la şcoala din sat, după 
care a învăţat la Seghedin şi Bichişciaba, iar din 1947 a studiat filologie română 
şi maghiară la Budapesta. Între 1951 şi 1957 a fost profesoară de limba şi lite-
ratura română şi maghiară la Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula. A 
făcut parte din primul colectiv redacţional al ziarului românilor din Ungaria, 
care atunci se intitula „Libertatea noastră”. Rubricile ei preferate erau încă de 
pe atunci cele dedicate elevilor de la şcolile româneşti. Părăsind liceul julan, 
în 1957, s-a mutat la Budapesta, unde a început să lucreze la redacţia de na-
ţionalitate a Editurii Didactice. 

În slujba limbii române
În toţi acei ani de la Editura Didactică a scris şi a editat numeroase manuale 

pentru elevii şcolilor româneşti, dar şi manuale de limba română pentru străini, 
printre care: Román nyelvkönyv az általános iskolák 3–4. osztálya számára, 
Tankönyvkiadó, Budapesta, 1963; Román nyelvkönyv tanfolyamok és magánta-
nulók számára, Tankönyvkiadó, Budapesta, 1971 (împreună cu dr. Nagy Béla); 
Gramatică pentru clasa a 5-a a şcolilor generale, Editura Didactică, Budapesta, 
1973, dar a scris şi multe cărţi de citire, caiete de lucru sau abecedare pentru 
şcolile generale (Limba română – Prima mea carte, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapesta, 1994).

Scrierea manualelor şi activitatea din presa românească au apropiat-o de 
literatura pentru copii, începând să scrie poezii, ghicitori, culegeri de folclor 
pentru cele mai tinere generaţii. În 1986 i-a apărut primul volum cu titlul 
„Mărunte mărgăritare” cu ghicitori pentru copii, cu un an mai târziu, în 1987, 
a ieşit de sub tipar volumul de poezii „Flori târzii”, iar în 1988, culegerea de 
folclor chitighăzean cu poveşti, snoave şi anecdote intitulată „Jerebetu”.

A publicat numeroase studii despre folclorul românilor din Chitighaz, apă-
rute în revista etnografică „Izvorul” din Jula. A scris despre bolile, credinţele, 
superstiţiile sau obiceiurile de nuntă de la românii din Chitighaz. Oricât de 
departe s-a aflat de satul natal, gândurile ei intelectuale s-au îndreptat întot-
deauna spre cei rămaşi în Chitighaz şi spre valorile moştenite din străbuni.

Jurnalist şi poet pentru copii
Lucia Borza a fost un colaborator constant al ziarului românilor din Ungaria 

de la începuturi până în anii 2000. Sosită în oraşul Jula ca proaspătă profesoară 
în anul 1951, a devenit membră a redacţiei revistei „Libertatea Noastră”, primul 
ziar românesc postbelic, ce a apărea din 15 ianuarie 1951. Revista s-a născut în 
incinta liceului românesc, deci primii „ziarişti” erau profesorii şcolii, printre 
care, alături de Lucia Borza, erau Frederich Wild, Iosif Balogh şi Gheorghe 
Santău. Din această primă echipă de ziarişti, Lucia Borza a plecat ultima în 
lumea de dincolo de Ceruri, ducând cu ea o parte importantă a istoriei noastre.



Ea şi-a recunoscut timpuriu interesul de dascăl şi pasiunea de scriitor, 
îmbinând acestea spre folosul tinerelor generaţii. A fost singurul poet care a 
scris poezii pentru copiii români din Ungaria.

Încă de la apariţia suplimentului gazetei româneşti „Vocea tineretului” a 
devenit redactorul acestuia. A fost un jurnalist harnic şi foarte bine organizat. 

Printre românii ei…
După pensionarea de la Editura Didactică a rămas la fel de activă. Cu toate 

că cea mai mare parte a vieţii sale a trăit-o în Budapesta, a rămas strâns lega-
tă de comunitatea românească din Ungaria. Ani de zile a fost colaborator al 
săptămânalului „Foaia noastră”, făcând naveta săptămânal de la Budapesta 
la Jula. În zilele petrecute la redacţia din Jula locuia chiar în redacţie, redac-
tând pagini pentru copii şi tineret, corectând texte şi developând fotografii 
realizate printre români. Ne-a trimis materiale pentru pagina de tineret şi în 
„Foaia românească”, până prin anii 2005.

În anul 1992 a fost membru fondator al Societăţii Culturale a Românilor 
din Budapesta. A fost un colaborator sârguincios al publicaţiei Societăţii, „Al-
manah”, în care a încurajat şi copiii românilor din capitala ungară să publice 
scrieri, poezii, desene după poveşti româneşti.

În toamna anului 2000, în îngrijirea Editurii NOI i-a apărut volumul „Ghi-
citori”, ilustrat cu desenele Cristinei Martin, atunci elevă la şcoala generală 
din Jula. Cu patru ani mai târziu, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria, a fost lansată o nouă apariţie editorială, cărticica intitulată „Iarmaroc 
în pădure”, scrisă de Lucia Borza, de această dată bilingv, în română şi maghiară, 
şi ilustrată de tânăra graficiană Aurelia Nemeş din Budapesta. La acea lansare 
de carte i s-a pregătit şi o surpriză: în numele Uniunii Culturale a Românilor 
din Ungaria, Ștefan Oroian i-a înmânat o diplomă de onoare şi un lănţişor de 
aur cu un medalion pe care scria: „Pentru Cultura Română”. 

Lucia Borza nu a primit multe premii în viaţa ei, îi plăcea mai mult să dea 
decât să primească.

Un om generos
Lucia Borza a fost puternic ancorată în literatura română. Pe Octavian Goga 

l-a citat de la un capăt la altul. În acelaşi timp, a fost o specialistă de excepţie 
a limbii române. Dovada cea mai evidentă îi sunt manualele pe care tineretul 
şcolar şi adulţii le răsfoiesc şi le studiază decenii la rând şi până azi.

Deşi părea severă, distantă şi rezervată, cei care au cunoscut-o mai îndea-
proape i-au apreciat deosebitul simţ al umorului, spiritualitatea şi înclinaţia 
spre exprimarea ironică sau glumeaţă. 

Puţini i-au fost prieteni, apropiaţi. În schimb, mulţi i-au fost admiratori, 
urmaşi, epigoni…
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Generozitatea ei a fost exemplară: a fost prima dintre românii din Ungaria 
care a oferit o sumă considerabilă pentru întemeierea unei distincţii pentru 
a sprijini tineretul studios. Începând din 1984, la fiecare sfârşit de an şcolar 
câte-un absolvent al Liceului „N. Bălcescu” din Jula primeşte Placheta Bălcescu, 
premiu înfiinţat de Lucia Borza.

A editat şi reeditat din bani proprii manuale şi cărţi pentru copii, caiete de 
lucru pentru învăţarea limbii române. 

I-a plăcut perfecţiunea toată viaţa ei. Avea grijă să vorbească cât mai frumos 
limba părinţilor, dar se exprima curat şi elegant şi în limba maghiară. Pentru 
ca să elimine şi cea mai mică şansă de greşeală lingvistică sau tipografică în 
volumele ei, mult peste vârsta pensionării a învăţat să lucreze la calculator, 
scriindu-şi şi tehnoredactându-şi singură cărţile. 

În Ungaria nu există elev, român sau maghiar, care să nu înveţe limba română 
din manualele scrise de Lucia Borza.

Veşnică să-i fie pomenirea şi eternă memoria!                                          E.Şimon

Lucia Borza
Plecând din gară

Mă duce trenul departe,
în a ţării altă parte,
dar chipul satului meu
în inimă-l port mereu.
Oriunde am fost şi sunt,
mi-e dor de acest pămînt.
N-am uitat poveştile,
joaca şi cîntecele,
nici ropotul dansurilor,
nici sunetul clopotelor,
părinţii şi neamurile,
zîmbetele, lacrimile,
sătenii cu graiul lor,
gustul amintirilor…

Tot ce de-acest sat mă leagă
să revin aici mă cheamă,
iar eu mă re-ntorc întruna.

Cîndva – pentru totdeauna…!



Elena Olteanu 
(1974–2016)

Ziua de 24 august, a Anului Mântuirii 2016, va rămâne înscrisă cu durere în 
sufletele şi conştiinţele credincioşilor ortodocşi români din Ungaria şi în spe-
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cial a celor din Jula, dar şi a cadrelor didactice de la Școala Generală şi Liceul 
Românesc „Nicolae Bălcescu” din acest oraş, prin trecerea la cele veşnice a 
doamnei Elena Olteanu (născută Lâmotă), mamă iubitoare şi preoteasă model 
a părintelui Florin Olteanu din Chitighaz, dar în acelaşi timp dascăl de vocaţie 
şi profesoară foarte talentată, iubită şi apreciată de toţi elevii şi colegii săi, de 
la această instituţie de învăţământ.

Elena Olteanu a văzut lumina zilei în 24 aprilie 1974 şi a trăit prima parte a 
vieţii în comuna sa natală, Vladimirescu, din judeţul Arad, în aceeaşi locali-
tate ca şi cel care mai târziu, în 1993, avea să îi devină tovarăş de viaţă pentru 
următorii 23 de ani şi căruia i-a fost întotdeauna aproape, la bine şi la greu, 
până în ceasul mutării sale din această lume.

Din anul următor, 1994, o nouă responsabilitate şi chemare le-a încununat 
viaţa şi rostul, prin hirotonia pr. Florin Olteanu, a soţului ei, ca preot paroh la 
Chitighaz, una dintre localităţile cele mai importante ale comunităţii româ-
neşti din Ungaria.

Între 1988–1992 a urmat cursurile Liceului Chimic din Arad, iar mai apoi pe 
cele ale Facultăţii de Teologie Litere, din cadrul Universităţii Oradea (1993–1997) 
şi ale Facultăţii de Jurnalistică Engleză, de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad (2001–2006), precum şi un Master în Limba Română, la Universitatea 
de Stat „Aurel Vlaicu” din Arad (2007–2009), care i-au desăvârşit formarea 
profesională şi i-au determinat drumul de dascăl de vocaţie, pentru viitor.

Dumnezeu le-a dăruit două fiice, pe Maria, născută în 1998 şi pe Andreea, 
născută în 2001, care au întruchipat în mod fericit calităţile şi trăsăturile carac-
teristice ale celor doi părinţi, cărora le-au făcut cinste şi le-au adus întotdeauna 
în suflete multă bucurie şi lumină.

În anul 1997 şi-a început temporar activitatea de cadru didactic la Liceul 
Românesc din Jula, iar din 2004 şi până în prezent a predat la acest liceu, cu 
multă însufleţire şi competenţă profesională, ore de limba română şi engleză, 
cultura şi civilizaţia românilor, dar şi ore de religie, ştiind să câştige atenţia 
şi preţuirea elevilor ei, prin munca desfăşurată şi prin talentul de care a dat 
dovadă, dar şi prin dragostea faţă de oameni şi bunătatea sufletului său.

Între 2002–2004, alături de alţi colegi, a scris mai multe articole, în calitate 
de jurnalist şi colaborator al publicaţiei săptămânale „Foaia românească”, iar 
din 2008 şi până în 2016, în paralel cu profesiunea de dascăl, a întocmit mai 
multe materiale pentru revista de copii „Licurici” a Liceului Românesc din Jula.

În semn de apreciere şi recunoaştere pentru activităţile de pregătire a ele-
vilor, a fost distinsă în mai multe rânduri cu premii din partea Ministerului 
Învăţământului şi Culturii, de la Budapesta (2007, 2008, 2009).

Începutul anului 2016 a adus o schimbare majoră în viaţa doamnei preotese 
şi profesoare Elena Olteanu, printr-o suferinţă neaşteptată şi nebănuită care 
i-a marcat existenţa şi i-a aşezat viaţa într-o nouă dimensiune, pe care şi-a 



asumat-o cu o tărie de caracter exemplară şi o încredere neclintită în purtarea 
de grijă a Bunului Dumnezeu.

În pofida tuturor eforturilor şi străduinţelor depuse de familie şi de medici 
în această perioadă, precum şi a speranţelor celor care au cunoscut-o, starea 
sănătăţii sale nu a mai revenit niciodată la măsurile aşteptate, ci şi-a urmat 
cursul ştiut, iar în dimineaţa zilei de 24 august, împărtăşită cu Sfintele Taine, 
a părăsit lumea aceasta şi a păşit în lumea veşniciei, pe calea care duce către 
Împărăţia Cerurilor.

Înmormântarea Elenei Olteanu a avut loc pe 28 august 2016, la cimitirul 
Parohiei Vladimirescu, din Arhiepiscopia Aradului.

Bunul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Care S-a Răstignit 
şi a Înviat, pentru noi, oamenii şi pentru a noastră mântuire, Izvorul vieţii şi 
Stăpânul Lumii şi al Întregului Univers, să îi primească sufletul în Împărăţia 
Sa, dimpreună cu toţi cei care din veac au bineplăcut Lui, dăruindu-i iertare 
de păcate şi veşnică pomenire, să înmulţească rodul muncii şi ostenelilor sale 
binecuvântate, iar pe cei întristaţi să îi mângâie şi să îi întărească, păstrând 
neştearsă memoria şi amintirea sa!

Veşnica ei pomenire, din neam în neam!
Cu multă preţuire şi recunoştinţă şi cu rugăciune înălţată către Bunul şi 

Preamilostivul Dumnezeu, pentru odihna sufletului ei,
† Siluan

Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria
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Maria Berényi

Sunt aici cu rost sau fără rost
am 28 de ani 
puţină febră
să râd nu ştiu
să plâng nu pot
simt, trec
rachetele prin mine 
şezând sub bolta
bătută-n stele 
am doi ochi: 
unul de întuneric
şi unul de lumină
îi place să vă
pun sub nas
adevăruri conservate
în alcool
voi atunci
faceţi gesturi
fără măsură
să ştiţi
pe mine nu 
mă puteţi cumpăra 
cu mărunţiş
nu regret nimica
din tot ce 
am pierdut
dar ar fi bine
să ne găsim privirile
pe aceeaşi 
lungime de undă.
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/ 15 ianuarie / – Profesorii şi elevii şcolii din Apateu şi-au amintit de marele 
poet român Mihai Eminescu cu ilustraţii şi poezii la un mini-concurs organizat 
în cadrul şcolii. Programul dedicat poetului a fost coordonat de prof. Ildikó 
Oláh, iar la final au fost depuse coroane de flori la bustul lui Mihai Eminescu, 
aflat în curtea bisericii ortodoxe din Apateu. 

/ 15 ianuarie / – Elevii de la şcoala din Bătania l-au sărbătorit pe Mihai Emi-
nescu împreună cu dascălii lor, printr-o serie de activităţi menite să-l omagieze 
pe patronul lor spiritual. În holul instituţiei a avut loc o expoziţie de desene 
inspirate din poeziile lui Eminescu şi un program cultural dedicat marelui poet.
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/ 15 ianuarie / – Mihai Eminescu a fost aniversat la Liceul românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Jula, prin momente frumoase realizate de elevii şcolii, printr-un 
spectacol de poezie pus pe scena Centrului Cultural Românesc. Programul ar-
tistic a fost susţinut de un grup de liceeni, coordonaţi de profesoara de limba 
şi literatura română Elena Olteanu.

/ 5 februarie / – Primul bal de carnaval organizat la şcolile din Ungaria a 
fost cel de la şcoala din Cenadul Unguresc, unde elevii au pregătit costume 
deosebite, program festiv şi bunătăţi de fărşang.
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/ 6 februarie / – Ajunşi în pragul maturităţii, cei 50 de tineri absolvenţi ai 
promoţiei 2012–2016, de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula, au fost sărbătoriţi, 
la Centrul Cultural Românesc din Jula. Aproape 700 de invitaţi, printre care 
oficialităţi, profesori, părinţi, rude şi prieteni ai absolvenţilor au fost martori 
la frumoasa sărbătoare ce poartă numele „Balul Panglicii”.

/ 8–11 februarie / – La Liceul „N. Bălcescu” din Jula a fost organizată săptă-
mâna elevilor, în care elevii au avut parte de mai multe concursuri, distracţie şi 
activităţi deosebite pentru alegerea unui nou director al elevilor. Câştigătorul 
în acest an a fost domnişoara Petra Révész, elevă în clasa a 10-a A.
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/ 17 februarie / – Grădiniţa românească din Jula a organizat pentru cei mici 
o petrecere de carnaval cu gogoşi şi surprize.

/ 17 februarie / – Petrecere de carnaval au avut şi copiii de la şcoala din Be-
deu. Serbarea a fost apreciată nu doar de profesori, ci şi de părinţii şi bunicii 
care au venit la şcoală să-şi vadă odraslele. Aceştia nu au venit cu mâna goală 
ci au adus o mulţime de prăjituri care de care mai gustoase.
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/ 19 februarie / – Elevii de la şcoala generală din Micherechi au sărbătorit 
fărşangul îmbrăcându-se în costume variate.

/ 23 februarie / – La Centrul Cultural Românesc din Jula a avut loc balul 
mascat al elevilor şcolii generale româneşti, clasele 1–4.
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/ 25 februarie / – A fost carnaval şi la micuţii de la grădiniţa românească din 
Micherechi, care au avut parte de un bal mascat vesel, în spiritul fărşangului.

/ 1 martie / – La grădiniţa din Jula s-a sărbătorit Ziua Mărţişorului. În cadrul 
evenimentului, copilaşii au pregătit la fiecare grupă un mic spectacol de cân-
tece, poezii şi dansuri specifice zilei de 1 Martie şi de primăvară.
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/ 1 martie / – În aula Școlii generale şi Liceului românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Jula a fost aranjată o expoziţie de mărţişoare confecţionate de către elevele 
de şcoala generală participante la atelierul de cusături tradiţionale organizat 
în cadrul instituţiei de învăţământ.

/ 3 martie / – Corul elevilor şcolii generale din Micherechi, condus de Grigore 
Poiendan, a înveselit atmosfera cu cântece populare de primăvară la „Mărţişorul 
liric”, organizat la Jula de către Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria şi 
Consulatul General al României la Jula. 
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/ 12 martie / – „Balul Mărţişorului” de la Liceul şi şcoala generală „N. Bălcescu” 
din Jula a încheiat sezonul balurilor româneşti din Ungaria. La evenimentul 
organizat în sala festivă a Centrului Cultural Românesc din Jula au luat parte 
cadre didactice, elevi, părinţi, bunici şi alţi invitaţi, care s-au adunat să se bu-
cure împreună de venirea primăverii dar şi pentru a vedea un program frumos, 
încărcat de voioşie, talent şi frumuseţe, al elevilor acestei şcoli.

/ 31 martie / – Au avut loc întâlnirile din cadrul Școlii părinţilor organizate 
de Grădiniţa română din Bătania. De data aceasta, au fost deschise porţile 
şi altor părinţi, din afara grădiniţei, interesaţi de subiectul numărul unu al 
vieţii lor: copilul. Peste 20 de părinţi au discutat la o cafea, un ceai şi un fursec, 
despre distracţie, limite şi libertăţi ale preşcolarilor.
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/ 2 aprilie / – Biserica Baptistă Română din Micherechi, în colaborare cu 
Primăria Micherechi şi Catedra de Limba şi Literatura Română a Facultăţii 
Pedagogice „Juhász Gyula” a Universităţii din Seghedin a organizat, la Miche-
rechi, cea de-a treia ediţie a „Zilei poeziei creştine în limba română”. Casa de 
cultură „Gheorghe Dulău” s-a transformat cu această ocazie într-un atelier 
românesc de creaţie, poezie şi cântare creştină.

/ 4–8 aprilie / – Școala generală din Apateu, în care limba română se predă 
ca obiect de studiu, a organizat o săptămână românească. În aceste zile, elevii 
au avut ocazia să participe la diferite activităţi şi concursuri în limba română, 
programe care au avut loc după orele de curs.
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/ 8 aprilie / – Cea de-a doua ediţie a concursului de interpretare „Vocea de 
Aur”, organizat de Școala generală română „Lucian Magdu” din Bătania a reunit 
25 de elevi talentaţi şi foarte conştiincios pregătiţi. La concursul actual s-au 
înscris cu două şcoli mai multe decât anul trecut. Au venit elevi din Aletea, 
Chitighaz, Jula, Leucuşhaz, Bedeu, Săcal, Medgyesegyháza şi Bătania.

/ 15 aprilie / – Peste cincizeci de elevi din clasele 1–8, de la cinci şcoli româ-
neşti din judeţul Bichiş (Jula, Chitighaz, Micherechi, Bătania şi Lecuşhaz) au 
răspuns invitaţiei lansate de Asociaţia Culturală Română din Otlaca-Pustă, 
la concursul de poezie care s-a desfăşurat la Căminul cultural de la Otlaca.
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/ 22 aprilie / – Cei mai buni elevi la disciplina română, de la trei şcoli generale 
româneşti din Ungaria, au participat la faza orală a olimpiadei naţionale OÁTV 
la limba şi literatura română şi la cultură şi civilizaţie românească. Concursul 
naţional de competenţe lingvistice în limba română, care se adresează elevilor 
din clasele 7–8, s-a desfăşurat la sediul AȚRU din Jula, cu participarea elevilor 
de la şcolile din Micherechi, Bătania şi Jula. 

/ 30 aprilie / – În sala festivă a Centrului Cultural Român din Jula a avut 
loc festivitatea de absolvire a celor 51 de elevi ai claselor a 12-a de la Liceul 
românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula. 
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/ 6 mai / – La Casa poveştilor din Bichişciaba s-a organizat un nou concurs de 
poveşti pentru şcolarii români, concurs aflat la cea de a XXII-a ediţie. Concursul 
se adresează elevilor de clasele I–VIII şi se desfăşoară pe mai multe secţiuni, 
conform vârstei şi şcolilor din care provin. Organizatorul concursului a fost şi 
de data aceasta Autoguvernarea Românească din Bichişciaba.

/ 20 mai / – Grădiniţa Română din Bătania a găzduit Serbarea de sfârşit de 
an şcolar, Serbarea de Adio, grădiniţă! şi au avut ca oaspeţi şi educatori de 
la grădiniţa parteneră din Timişoara – Școala Gimnazială nr. 27 – Structura: 
Grădiniţa P.P. nr.3. 
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/ 27 mai / – La Micherechi această zi a fost scrisă cu litere de aur în cartea 
vieţii celor zece copilaşi de la grădiniţa din Micherechi, care din septembrie au 
devenit preşcolari. Serbarea de adio s-a desfăşurat în curtea grădiniţei, unde 
părinţi, bunici, fraţi şi rude i-au aşteptaţi pe sărbătoriţii zilei.

/ 1 iunie / – De Ziua Internaţională a Copilului, la Micherechi a avut loc un 
Marş pentru viaţă, organizat pentru a 5-a oară în această localitate, după 
modelul celor din România. Marşul s-a desfăşurat, ca de fiecare dată, de la 
intrarea în sat până la biserica ortodoxă aflată în centrul localităţii, şi la care 
au luat parte în jur de o sută de persoane.
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/ 3 iunie / – Centrul Cultural Românesc din Jula a găzduit Festivalul folcloric 
„Periniţa” la care au participat elevi de la aproape toate şcolile în care se predă 
limba română în Ungaria.

/ 7–10 iunie / – Școlarii şi preşcolarii din patru localităţi din Ungaria s-au 
bucurat de spectacole de teatru în limba română. Institutul Cultural Român 
din Bucureşti, în colaborare cu Uniunea Culturală şi „Foaia românească” a 
adus caravana culturală pentru copiii români din Jula, Micherechi, Bătania şi 
Chitighaz. Piesa de teatru prezentată s-a numit „Fluieraşul buclucaş”.
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/ 10–12 iunie / – Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, în colaborare 
cu Primăria şi Școala generală românească din Micherechi au făcut posibilă 
participarea copiilor la o tabără de religie la Mănăstirea „Adormirea Maicii 
Domnului” de la Izvorul Mureşului, în judeţul Harghita. La această tabără au 
participat copiii de la orele de religie de la şcoala din Micherechi.

/ 20–26 iunie / – La Capela românească din Budapesta s-a desfăşurat tra-
diţionala tabără de iconografie pe sticlă, ajunsă în acest an la cea de-a cincea 
ediţie. Coordonatorul ocupaţiilor a fost părintele Cosmin Pop de la Jaca, iar 
organizator a fost doamna Gabriela Elekes, preşedinta Asociaţiei Femeilor 
Ortodoxe Române din Budapesta.
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/ 26 iunie şi 4 iulie / – Zeci de copii din comunitatea românilor din Ungaria 
au participat la Tabăra Oglinzi, din judeţul Neamţ, organizată pentru copiii 
români din jurul graniţelor României de către Ministerul Afacerilor Externe, 
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi Ministerul 
Tineretului şi Sportului.

/ 27 iunie – 12 iulie / – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii 
de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe de la Bucureşti a 
organizat şi în această vară Programul de tabere „ARC” 2016, la Centrul de 
agrement de la Sulina, Judeţul Tulcea. Școlarii români din Ungaria au primit 
50 locuri în seria I de la Tabăra Sulina, şi alte 50 de locuri în seria a II-a.
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/ 25–31 iulie / – Elevii şcolii generale din Micherechi, însoţiţi de profesorii 
lor, au avut posibilitatea să-şi petreacă câţiva zile din vacanţa de vară la Marea 
Neagră, la Costineşti. 

/ 1–6 august / – Pentru a patra oară consecutiv, şi în vara anului 2016 a 
fost organizată Școala de vară „Alexandru Mocioni” pentru copiii români din 
Serbia şi Ungaria. Tabăra a cuprins, pe lângă cursurile despre istoria, limba 
şi identitatea românească, şi foarte multă muzică, drumeţii în munţii Codru 
Moma din jurul staţiunii Moneasa şi fotbal, discotecă, voie bună.
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/ 27 august–2 septembrie / – Tineri din Ungaria, Republica Moldova şi Ucraina 
au avut bucuria de a lega prietenii prin participarea la tabăra „Matrice culturală 
şi spirituală românească”. Organizată la Tismana, în prima serie a taberei au 
fost prezenţi 35 de tineri din Serbia şi Bulgaria, iar ediţia de la sfârşitul lunii 
august a reunit aproximativ 50 de tineri din zone româneşti din Ungaria (Jula, 
Micherechi), Ucraina (Ismail) şi Republica Moldova (Chişinău, Cahul, Cernăuţi).

/ 5 septembrie / – La început de an şcolar, cu ocazia aniversării Zilei Limbii 
Române, copiii din instituţiile de învăţământ din Micherechi, cei de la grădiniţă 
şi cei de şcoala generală au primit în dar spectacolul de teatru românesc „Sarea 
în bucate”, interpretat de Teatrul Gong din Sibiu. Spectacolul a fost organizat de 
Institutul Cultural Român din Budapesta, în colaborare cu Primăria Micherechi.
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/ 21–25 septembrie / – Răspunzând invitaţiei Fundaţia Părinţi din România 
şi a Inspectoratului Școlar din Cluj, Echipa Trupa de Teatru Amator de la Liceul 
„N. Bălcescu” din Jula a participat la Festivalul Internaţional de Teatru pentru 
Adolescenţi „Stage”, Festivalul Bunei Dispoziţii din Cluj-Napoca. Festivalul a adu-
nat pe scena clujeană aproape 300 de actori liceeni naţionali şi internaţionali, 
tineri actori din România, Slovenia, Serbia, Ungaria, Republica Moldova, etc.

/ 28 octombrie / – Copiii şi educatoarele Grădiniţei Române din Bătania, bu-
curându-se de frumuseţea şi bogăţia toamnei, au organizat primul eveniment 
din cadrul programului Zilele Prieteniei, Festivalul Lampioanelor.
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/ 7–28 noiembrie / – „Consolidarea limbii şi culturii româneşti la Grădiniţa 
de Naţionalitate Română din Micherechi” s-a intitulat proiectului realizat şi 
coordonat de prof. Simina Ghertan, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe, 
Departamentul Politici Pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi Primă-
ria din Micherechi. Preşcolarii şi colectivul pedagogilor de la grădiniţa din 
Micherechi au făcut excursii şi vizite didactice la alte grădiniţe din România.

/ 21–26 noiembrie / – Școala generală din Micherechi a sărbătorit Săptă-
mâna Limbii Române, la finalul căreia s-a organizat Concursul de ortografie 
„Gheorghe Martin”. La concurs de această dată s-au înscris 33 de elevi din şase 
şcoli: 2 copii de la Apateu, 3 de la Aletea, 6 de la Bătania, 5 de la Jula, 5 de la 
Chitighaz şi 12 de la Micherechi.
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/ 5 decembrie / – Copiii şi profesorii de la Școala generală şi Liceul „N. Băl-
cescu” din Jula au primit un dar de suflet în ajunul praznicului Sfântului Ierarh 
Nicolae, fiind colindaţi de Corul Kinonia al Episcopiei Severinului şi Strehaiei. 
Repertoriul corului a inclus colinde bizantine, colinde româneşti armonizate 
sau prelucrate folcloric, precum colinde ce se cântă în această perioadă a săr-
bătorilor de iarnă. După concert, toţi elevii de la şcoală şi copiii mai mari de 
la grădiniţa românească din Jula au fost răsplătiţi cu daruri de Moş Nicolae.
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NU CITEŞTI O CARTE?!*
(scenetă)

PERSONAJE:
A – un elev harnic, ordonat

B – un elev leneş, dezordonat

A: – Din câte am înţeles, nu-ţi prea place să citeşti…
B: – De ce spui asta? Ba chiar astăzi am citit în ochii mamei o oarecare nemul-
ţumire. Cred că s-a uitat în carnetul de note…
A: – La cărţi mă refer. Nu citeşti nimic?
B: – O, ba da, aproape în fiecare zi câte una.
A: – Chiar aşa?
B: – Uite, chiar astăzi am citit o carte poştală ilustrată pe care mi-a trimis-o 
vărul meu, Costel de la Buşteni. Mi-a plăcut, că era în versuri. Zicea: 
Este ora nouă, 
Aici la Buşteni plouă.
A: – Tot nu mă înţelegi. Eu vorbesc de citit o poveste, o istorioară. Acum eşti 
lămurit?
B: – Buştean! Citesc şi poveşti, cum să nu. Chiar azi am primit un mail de la 
sora mea, Tanţa. Mi-a povestit istoria cu farsa pe care au făcut-o ele băieţilor 
în tabără. Poveşti, ce mai…
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A: – Ascultă, nu te preface că nu mă înţelegi! Eu vorbesc de cărţi de literatură, 
de ştiinţe, de călătorii.
B: – Aşa spune! Săptămâna asta am cumpărat o carte super şi am început s-o 
citesc.
A: – Cum se numeşte?
B: – Mersul trenurilor. Vreau să plec cu părinţii la bunici şi nu ştiu sigur ce 
legături avem.
A: – Dar o carte de literatură nu citeşti? 
B: – Da, dar să vezi fenomen interesant. M-am apucat într-o zi să citesc o carte 
aşa de groasă (arată cu mâna), iar la pagina 8 m-a prins somnul. A doua zi am 
luat-o de la capăt şi când am ajuns la pagina 8 iar m-a prins somnul. Nu ştiu 
ce am de nu pot să trec peste această pagină. 
A: – Ia şi tu o carte mai interesantă!
B: – Am luat, dar au dat de ea Titel şi Gigel, gemenii vecinilor noştri… şi au 
rupt-o. Ce te poţi aştepta de la doi analfabeţi?! Abia dacă au un an.
A: – Cred că ţi-a părut rău de carte .
B: – Aaa, nu, că nu era a mea, o împrumutasem de la bibliotecă. 
A: – Și de atunci nu ai mai împrumutat nimic?
B: – Ba da, am luat Opere complete de… cineva, adică nu… Am luat Scrieri de… 
altcineva. Am luat vreo trei la care le-am uitat titlul, dar le ştiu conţinutul. De 
la cei ce le-au citit, că le-am spus să mi le povestească.
A: – Spune-mi subiectul uneia dintre ele, poate am citit-o şi eu!
B: – Da. Uite că ţi-o spun pe aia… nu ştiu cum îi zice… lasă că-ţi dai seama de 
titlu după subiect. Aşa deci! Unul… adică nu unul, ci altul, avea o soacră, sau 
nu, o noră… sau o cuscră… pe care o chema Zoiţica… sau Tuşa Mărioara… sau, 
nu, Julieta, nu ştiu exact, dar ce contează numele? Ei, şi era un personaj ne-
gativ… şi citea ziarul, cu unul Agamiţă Venturiano… sau Ivan Păţitul… ori Stan 
Păţitul… În fine, şi-l lua aşa… o mie de leghe în balon, că…
A: – (îl întrerupe) Stai! Le-ai încurcat aşa de tare, că ai ajuns la Jules Verne. 
B: – Dar eu sunt o persoană cultă!
A: – Văd că nu ţi-a rămas nimic din toate cărţile pe care le-ai avut. Din nici una.
B: – Cum să nu? Mi-au rămas coperţile, că am făcut din ele un oracol mortal, 
nu altceva!
A: – Vrei să spui că ai luat coperţile cărţilor?!
B: – Păi, nouă ne-a spus doamna învăţătoare că din fiecare carte trebuie să ne 
rămână ceva. Mie…. mi-au rămas coperţile…

* Această scenetă a fost prezentată de elevii Ioan Poiendan și Leticia Denuța, cu ocazia 
Săptămânii Limbii Materne de la școala generală din Micherechi. Ea ironizează elevii 
care nu citesc și nu pun preț pe cărți.
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Acesta este titlul cărţii autoarelor Ligia Rodica Benea şi Simina Ioana Gher-
ţan (cea din urmă, pedagog detaşat la Grădiniţa românească din Micherechi), 
care au realizat un volum de poezii nu doar pentru copii, dar care este foarte 
util şi pentru ceilalţi pedagogi, părinţi sau bunici. Culegerea de poezii „s-a 
născut din dragostea noastră pentru copii”, argumentează autoarele. Cartea 
cuprinde poezii despre universul copilăriei, poezii închinate mamei, poezii 
despre anotimpuri, despre flori şi fructe, poezii despre vieţuitoare şi altele. 
„La fel cum licuricii, aceste mici insecte coleoptere, nocturne licăresc în iarbă, 
aşa şi noi, dascălii, prin toată activitatea noastră trebuie să luminăm minţile 
copiilor şi să le lărgim permanent orizontul de cunoaştere”, sunt rânduri care 
sună ca un fel de ars poetica a celor două autoare din Salonta.

Licurici – poezii pentru cei mici

Ce ne învaţă cartea

Rând pe rând,
Câte-un cuvânt,
Cartea ne învaţă mult.
Trebuie doar să învăţăm
S-o citim, „s-o ascultăm”
Și câte ne spune ea
Nu ne-nvaţă nimenea!
De la mic la mare,
Daţi-i cărţii ascultare
Să ne fie de folos
Pentru-un viitor frumos!
Fără laptop şi tablete
Citeşte-o carte pe-ndelete
Și-ai să vezi tu, măi copile,
Cât de multe cartea ştie!
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Numărătoare

1-2-3 mere dacă vrei;
4-5-6 o pară zemoasă.
1-2- pruna e cu noi;
3-4-un strugure acru;
5-6 un gutui, cu puf galben ca de pui.

1-2-3- ia para de vrei;
4-5-6- o bobiţă-aleasă.
1-2- varza e cu noi;
3-4-ardeiul vă-mpacă;
5-6- o roşie zemoasă.

1-2-3- o salată de vrei,
Fructe sau legume?
Spune!
4-5-sunt vânătă, mă simţi?
Țin de 6-sunt un cartof şi cu voi mă joc frumos.

Și uite-aşa noi ne-am jucat
Cu fructe şi legume
Și tot aşa am numărat,
Câte sunteţi voi anume?
1-2-3-4-5-6

Vor veni la rând
7-8-9-10
Și la numărat
Nimeni nu ne întrece!

Căsuţe cu bunici

Multe case colorate
Prin oraşe şi prin sate
Care găzduiesc bunici
Ce se simt bine aici.

Sunt bătrânii noştri singuri
Care nu mai au pe nimeni
Să le facă viaţa floare,
Bătrâneţea să le-o aline.

Hai copii să mergem toţi
În vizită la căsuţe
Să le facem bătrâneţea
Mai frumoasă şi mai dulce.
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Jucării

Eu am multe jucării
Frumoase şi chiar hazlii,
Pe care le îngrijesc
Și tare mult le iubesc.
Ne-a spus doamna o poveste
Despre nişte jucării
Care au plecat departe
De la unul din copii.
Erau tare supărate
Că nu erau îngrijite
S-au luat de mână toate
Și s-au dus, aşa-ntr-o noapte…

Eu sunt un copil cuminte
Știu că trebuie-ngrijite.
Le păstrez cum se cuvinte
Că şi ele ţin la mine.

Cu bunicii la plimbare

Un bunic şi o bunică,
O nepoată şi-o pisică
Merg cu toţii la plimbare
În părculeţul plin de soare.

Și bunicul şi bunica
Se odihnesc pe o bancă
Nepoţica şi pisica
Fac tumbe prin iarbă.

Vine iute şi Grivei
Și lătrând în gura mare
Li se alătură lor
Și merg cu toţii la plimbare.

Bunicul şi bunicuţa
Se simt tare fericiţi
C-au alături nepoţica
Și două animale mici.
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Nu cunoaştem decât ceea ce îmblânzim. Iar oamenii nu mai au timp să 
cunoască nimic. Cumpără lucruri de gata de la neguţători. Cum însă nu există 
neguţători de prieteni, oamenii nu mai au prieteni.

Oamenilor mari le plac numerele. Când le vorbiţi de un nou prieten, nu 
vă întreabă niciodată ceea ce este cu adevărat important. Nu vă întreabă 
niciodată: Cum sună vocea lui? Ce jocuri îi plac? Colecţionează fluturi?” Ei vă 
întreabă: „Câţi ani are? Câţi fraţi are? Cât cântăreşte? Cât câştigă tatăl său?” 
Numai atunci ei vor crede că l-au cunoscut.

Nu poţi vedea bine decât cu inima. Esenţialul este invizibil pentru ochi.
Pentru a fi fericit trebuie doar să te gândeşti că undeva, printre milioane 

de stele, este fiinţa iubită.
Dacă muncim numai pentru bunurile materiale ne clădim singuri temniţa.
Viaţa nu are sens decât dacă o schimbi cât de cât.
Orice viaţă este un miracol.

Antoine de Saint-Exupery: Micul Prinț

„Nu poţi vedea bine decât cu inima.
Esenţialul este invizibil pentru ochi…”
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Istorie, literatură,
artă, credinţă
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50 de ani de la moarte – Tudor Arghezi, 
poet, prozator şi gazetar cu o carieră literară 
întinsă şi foarte bogată, unul dintre autorii 
de prim rang ai perioadei interbelice. Bio-
grafia scriitorului, plină de cotituri, a rămas 
până astăzi controversată în multe detalii. S-a 
născut la 21 mai 1880, la Bucureşti, într-o fa-
milie originară din Cărbuneşti – judeţul Gorj. 
În 1967, pe 14 iulie, se stinge din viaţă, fiind 
înmormântat, alături de soţia sa Paraschiva, 
în grădina casei din strada Mărţişor. Casa a 
devenit astăzi muzeu.

100 de ani de la naştere – Dinu Lipatti (19 
martie 1917, Bucureşti – 2 decembrie 1950, 
Geneva), pianist, compozitor şi pedagog ro-
mân. Este considerat a fi cel mai important 
pianist român. 

100 de ani de la moarte – Titu Maiorescu 
(15 februarie 1840, Craiova – 18 iunie 1917, 
Bucureşti), academician, avocat, critic literar, 
eseist, estetician, filosof, pedagog, politician 
şi scriitor român, prim-ministru al României 
între 1912 şi 1914, ministru de interne, membru 
fondator al Academiei Române, personalitate 
remarcabilă a României sfârşitului secolului 
XIX şi începutul secolului XX. 

Aniversări, comemorări româneşti
şi internaţionale în anul 2017
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100 de ani de la moarte – Ecaterina Teo-
doroiu (născută Cătălina Vasile Toderoiu, 14 
ianuarie 1894, Vădeni, azi cartier în Târgu-Jiu 
– 22 august 1917, lângă Panciu), cercetaşă şi 
participantă la Primul Război Mondial, unde 
a murit la sfârşitul bătăliei de la Mărăşeşti 
luptând în fruntea unui pluton de infanterie 
al Armatei Române. Este numită „eroina de la 
Jiu”. Călăuzită de cele mai nobile sentimente 
faţă de patrie, a îmbrăcat mai întâi uniforma 
albă de infirmieră pentru răniţi, apoi pe cea 
de soldat. Hotărâtă să apere cu arma în mână 
pământul strămoşesc, Ecaterina Teodoroiu, 
s-a aruncat în focul marilor bătălii de la înce-
putul Primului Război Mondial. A căzut eroic 
în bătălia de la Mărăşeşti, onorând steagul 
românesc.

200 de ani de la naştere – Mihail Kogălni-
ceanu (6 septembrie 1817, Iaşi – 1 iulie 1891, 
Paris), om politic de orientare liberală, avocat, 
istoric şi publicist român originar din Moldo-
va, care a devenit prim-ministru al României 
la 11 octombrie 1863, după Unirea din 1859 a 
Principatelor Dunărene în timpul domniei lui 
Al. Ioan Cuza, apoi a fost ministru al Afacerilor 
Externe sub domnia lui Carol I. A fost unul 
dintre cei mai influenţi intelectuali români 
ai generaţiei sale.

500 de ani – Martin Luther (n. 1483–1546) 
pastor şi doctor în teologie, a fost primul re-
formator protestant ale cărui reforme au dus 
la naşterea Bisericii Evanghelice-Luterane. 
Primele idei ale Reformei protestante au fost 
enunţate de Martin Luther în 1517, în calitatea 
sa de preot catolic şi profesor de exegeză la 
Universitatea din Wittenberg. Martin Luther 
şi-a afişat cele 95 de teze la poarta bisericii 
castelului din Wittenberg.
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Noi dezvăluiri despre viaţa
lui Tudor Arghezi

Pseudonimul Tudor Arghezi
Tudor Arghezi, unul dintre cei mai importanţi scriitori români, studiat intens 

în şcoală mai ales pentru poeziile de o remarcabilă originalitate stilistică, a 
avut o copilărie grea şi o viaţă zbuciumată.

S-a născut în 21 mai 1880 la Bucureşti, cu numele oficial de Ion N. Theodo-
rescu, în documente fiind menţionat ca fiu al lui Nae Theodorescu şi al Mariei 
Theodorescu şi s-a stins din viaţă în 14 iulie 1967. Prenumele de scriitor, Tudor, 
l-a luat de la cel al bunicului patern, care se mai numea Cojocaru (pentru că 
era cojocar) sau Cărbunescu (pentru că era din Târgu Cărbuneşti).

De ce şi-a ales numele Arghezi, cu care a semnat opera literară?
Fiind încă în viaţă, poetul a spus că şi-a schimbat numele după denumirea 

veche a râului Argeş: Argesis, însă întotdeauna a planat o suspiciune asupra 
acestei afirmaţii. Se pare că nu dorea să se afle adevărul, că exista o taină 
care l-a traumatizat şi, dorind să se protejeze, a preferat s-o treacă sub tăcere.

În ultimii ani, istoricii literari au început să scoată la iveală realităţi care 
fuseseră bine ascunse sub pojghiţa mistificărilor. S-a aflat că mama adevărată 
a lui Tudor Arghezi nu era Maria Theodorescu ci Ergézi Rozália (în grafie ma-
ghiară) sau, după alţi cercetători, Arghesi Rosalia (în grafie germană), sosită 
în Bucureşti din Ardeal, după ce a rămas orfană de tată, încercând să-şi câştige 
existenţa într-un oraş mare. Nu era singura fată săracă ce dorea să-şi încerce 
norocul în capitala României. Puţin mai târziu, în perioada interbelică, a fost 
un adevărat aflux de ardelence aduse în casele aristocraţilor bucureşteni 
pentru a fi menajere, bucătărese sau bone.

Unii cercetători afirmă că Rozalia ar fi fost de etnie germană (săsoaică), alţii 
că era unguroaică din Secuime. Ca în multe alte cazuri se pare că adevărul e la 
mijloc, ea provenind dintr-o familie mixtă, în care tatăl era neamţ iar mama 
unguroaică.

Cea mai temeinică cercetare a documentelor şi mărturiilor o înfăptuieşte 
scriitorul secui Ferenczes István, demonstrând fără dubiu că mama lui Tudor 
Arghezi este Ergézi Rozália. Descoperirile sale le-a publicat în numărul din 
ianuarie al anului 2014, în revista de limbă maghiară „Székelyföld”, care apare 
la Miercurea Ciuc.

Cercetarea a pornit de la o vizită pe care poetul Kányádi Sándor i-a făcut-o 
lui Arghezi în anul 1962, în casa acestuia de la Mărţişor, un cartier din sud-estul 
Bucureştiului, ca să-i arate un grupaj de poezii traduse de el şi apărute pentru 
prima oară în limba maghiară. În casa lui Arghezi, tânărul autor maghiar a 
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avut surpriza să afle, chiar din gura amfitrionului său, că «Én is tudok kicsit 
magyarul. Emberek vagyunk, megértjük egymást» («Și eu ştiu puţin limba 
maghiară. Suntem oameni, trebuie să ne înţelegem unii cu alţii»), afirmaţii 
completate cu înşirarea numelor mai multor sate secuieşti din Valea Homo-
rodului, localităţi cu ape minerale, din care poetul român «îşi potolise setea 
în timpul copilăriei», după cum i-a precizat vizitatorului.

De la acest episod şi-a pornit Ferenczes István cercetarea, întocmind un 
dosar vast al ascendenţei argheziene: bunici, tată, mamă – autentici şi vitre-
gi, fraţi şi rudenii. Caută mărturii prin aşezări transilvane care-i furnizează 
informaţii noi, răscoleşte arhive, cercetează registre, matricole bisericeşti de 
pe Valea Homorodului. Tabloul va fi completat în urma căutărilor tânărului 
cercetător Mirel Anghel si ale poetului Vladimir Udrescu.

Adevărul despre ascendenţa maternă a lui Tudor Arghezi
Registrul parohiei din Vlăhiţa/Szentkeresztbánya precizează că Rozália s-a 

născut la 26 septembrie 1859, drept copil legitim al lui Ergézi János şi Ágoston 
Zsuzsánna, de religie romano-catolică, fiind a doua născută într-o familie care 
va avea cinci prunci. Tatăl era miner, născut în Bucovina, iar mama venise pe 
lume în satul secuiesc Racu-Ciuc. Bunicii din partea tatălui Rozáliei (familia 
Ergézi János şi Ballaschin Mária), de origine germană, au fost colonizaţi din 
Bucovina la Vlăhiţa, când aici s-a construit o fabrică metalurgică şi se căuta 
mână de lucru adecvată: mineri şi metalurgişti. Ferenczes István, secui fiind, 
minimalizează ramura germană a ascendenţilor Rozaliei, insistând asupra 
celei secuieşti. În acelaşi sens, grafia maghiară a numelor locuitorilor din Ar-
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deal e irelevantă, fiind cunoscută politica de maghiarizare a numelor tuturor 
etniilor care convieţuiau în acel areal.

Rozália învaţă limba maghiară de la mama ei şi din mediul secuiesc iar 
limba germană de la tată şi bunicii paterni. Urmează patru clase la şcoala 
elementară din localitate, însă nu are o copilărie uşoară. Când avea 13 ani îi 
moare tatăl, fiind nevoită să facă munci istovitoare în gospodărie. Viitorul pare 
sumbru, singura cale de urmat, destul de comună pentru tinerii săraci, fiind 
angajarea ca slujnică într-un mare oraş. Astfel, la 19 ani, Ergézi Rozália alege 
Bucureştiul, călătorind cu o căruţă prin Valea Homorodului până la Rupea. 
De aici, prin Braşov, ajunge cu trenul în Gara de Nord a capitalei româneşti. 

A reuşit să se angajeze la negustorul de mărfuri coloniale, Manole Pâr-
vulescu, fiind slujnică la băcănia acestuia, numită „Steaua României”, de 
pe Calea Victoriei. La nici o sută de metri se afla cofetăria închiriată de Nae 
Theodorescu, viitorul tată al lui Tudor Arghezi. Nu este de mirare că între cei 
doi tineri cam de aceeaşi vârstă, Rozália şi Nae, se naşte o relaţie de dragoste 
din care va rezulta un copil din flori, Ion N. Teodorescu, alias Tudor Arghezi. 
Tatăl, Nae Theodorescu, nu se va căsători, însă, cu Rozália, ci o va lua de soţie 
pe Anastasia Petrescu, pe a cărei avere se sprijină, pentru a deveni indepen-
dent. Se mută la Piteşti, ia în arendă moşii, devine acţionar la bancă, pentru 
ca, în cele din urmă, să ajungă funcţionar de bancă. 

Ce se întâmplă, însă, cu Rozália în acest răstimp? În situaţia dată e nevoită 
să accepte avansurile patronului, Manole Pârvulescu, cu care, mai târziu, va 
avea încă un fiu nelegitim, Alexandru. Acesta îşi aminteşte că în copilărie 
Tudor Arghezi îi spunea „tată” lui Nae Theodorescu şi „mamă” Rozáliei. Însă 
niciunul dintre bărbaţii cu care avea copii n-a dus-o la altar. A lucrat tot timpul 
din greu la magazin, a crescut copiii, mereu neînţeleasă, îndurând reproşuri 
şi jigniri, atât în casă cât şi din partea societăţii, încât toată suferinţa adunată 
a asprit-o şi a uscat-o sufleteşte.

Actele descoperite până în prezent stabilesc că, până la trei ani, Arghezi 
a rămas cu mama naturală în Bucureşti, deşi era nedorit de patronul cu care 
Rozalia era nevoită acum să aibă o relaţie intimă. În copilărie a mai stat une-
ori, mai ales vara, la bunicii de la Vlăhiţa, perioade în care se pare că a învăţat 
ungureşte.

Este de presupus că, din pricina agitatei şi tristei lui copilării şi adolescenţe, 
Arghezi a rămas marcat sufleteşte toată viaţa. Familia nu i-a oferit afecţiune şi 
siguranţă, ci mai degrabă sentimentul că e nedorit. Vladimir Udrescu afirmă în 
acest sens: „Perioada aceea îl apăsa; devenise irascibil, insensibil cu ai săi, chiar 
ostil. Un răzvrătit. (…) De reţinut, totuşi, că Arghezi – conform mărturisirilor 
fratelui său vitreg, Alexandru – învăţase de mic trei limbi: româna, maghiara 
(şi nu „puţin”) şi germana. Tatăl, Nae Theodorescu, a încercat mai târziu să-l 
ajute material dar ruptura dintre ei nu mai putea fi reparată.”
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Prima poezie pe care Arghezi o publică, la 16 ani, în revista „Liga ortodoxă” 
a lui Alexandru Macedonski, se intitulează Tatălui meu şi, încă din primele 
versuri, înţelegem starea sufletească a tânărului în relaţia cu părintele său:

E prea târziu să mă iubești,
Mai stai puțin să te gândești. –

Nu te-a mișcat, – sunt câțiva ani,
Plânsoarea mea. – Setea de bani

Te-a cucerit și te-a furat,
Și pentru dânsa m-ai uitat…

Deşi nici relaţia cu mama sa nu a fost grozavă, Arghezi o face nemuritoare 
prin numele de familie, Ergézi, pe care l-a adoptat, uşor modificat în pronunţia 
românească: Arghezi. E un sensibil omagiu adus celei care, bună sau rea, a 
fost mama sa adevărată.

Lector Maria Marieta Gavra
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Centenarul Dinu Lipatti

Lumea muzicală internaţională se află în faza pregătirilor pentru sărbă-
torirea Centenarului naşterii celui mai important pianist român al tuturor 
timpurilor, Dinu Lipatti, pe 19 martie 2017. Revista BBC Music îl va declara pe 
Lipatti „Compozitorul lunii martie 2017”, iar BBC Radio 3 va celebra cei 100 de 
ani de la venirea sa pe lume cu emisiuni speciale, programate în luna martie 
2017, potrivit informaţiilor furnizate de jurnalistul britanic Orlando Murrin.

Tot în luna martie este programată apariţia biografiei lui Dinu Lipatti, 
într-o variantă revizuită şi adăugită, semnată de cel mai important cercetător 
al activităţii pianistului, muzicologul Grigore Bărgăuanu.

Fundaţia Dubois-Ferrière-Dinu Lipatti va organiza la Victoria Hall, în 
Geneva, pe 22 martie 2017 un concert de Gală, susţinut de Orchestra Suisse 
Romande, dirijată de Jonathan Nott. Solist va fi binecunoscul pianist Nelson 
Freire. În memoria lui Lipatti vor fi interpretate Concertul op.54 în la minor de 
Robert Schumann şi Simfonia a IV-a op.98 în mi minor de Johannes Brahms.

Rădăcini muzicale
Legăturile familiei Lipatti cu muzica erau constante şi profunde. Constantin 

Lipatti, bunicul lui Dinu Lipatti, meloman înfocat, fusese un virtuoz al chitarei 
şi flautului. Fiica sa, Sofia era de asemenea absolventă la clasa de pian a Con-
servatorului de Muzică din Viena. Deşi a studiat vioara cu Karl Flesch şi Pablo 
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de Sarasate şi ar fi putut des-
făşura o activitate muzicală 
de succes, Theodor Lipatti, fiul 
lui Constantin şi tatăl lui Dinu, 
a preferat totuşi cariera diplo-
matică. Soţia sa Anna, născută 
Racoviceanu, o pianistă talen-
tată îl acompania deseori în 
cadru familial. Într-o astfel de 
atmosferă s-a născut în data 
de 19 martie 1917, la Bucureşti, 
Dinu Lipatti, al cărui naş de 
botez a fost nimeni altul decât 
George Enescu.

Elevul şi solistul pianist
Deşi tatăl său ar fi preferat 

ca Dinu să-i urmeze pasiunea 
studiind vioara, a fost nevoit 
să capituleze în faţa legăturii 
absolut speciale pe care fiul 
său o avea cu pianul. Dinu 
Lipatti a studiat pe rând cu 
Mihail Jora, fermecat de ta-
lentul său nativ, apoi cu exi-
genta Florica Musicescu, la 
Conservatorul de Muzică din 
Bucureşti. După absolvirea instituţiei bucureştene, la vârsta de 15 ani concer-
tează alături de Orchestra Filarmonicii condusă de Alfred Alessandrescu, o 
primă apariţie soldată cu un succes care i-a adus imediat şi un al doilea con-
cert în compania aceleiaşi orchestre, condusă de această dată de apreciatul 
George Georgescu. Cu acesta din urmă Dinu Lipatti va colabora o bună bucată 
de vreme, atât în ţară, cât şi în străinătate.

La vârsta de 16 ani s-a prezentat la Concursul Internaţional pentru Pian de 
la Viena, cucerind premiul al II-lea, spre indignarea lui Alfred Cortot, care a şi 
părăsit juriul, convins fiind că tânărul muzician merita marele trofeu.

Alfred Cortot, Clara Haskil şi lansarea în carieră
Dinu Lipatti şi-a continuat studiile la Paris cu Alfred Cortot, pentru care a fost 

întotdeauna studentul său preferat, Nadia Boulanger, Paul Dukas şi Charles 
Munch. Ajunsese deja la o maturitate artistică recunoscută în unanimitate 

Micuţul Lipatti cu marele Enescu
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de celebrii săi profesori. „Excepţional dotat, el nu mai are nevoie decât să lu-
creze, pentru a-şi realiza, printr-o experienţă personală stăpânirea completă 
a talentului său.” (Paul Dukas). 

La Paris o va cunoaşte şi pe Clara Haskil, cu care va lega o prietenie solidă 
şi un parteneriat artistic de durată. Odată cu primul recital de la Paris, în data 
de 20 mai 1935 cariera lui Lipatti a luat avânt, însoţită permanent de recenzii 
elogioase. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial revine în România, 
unde va susţine multe recitaluri, atât singur, cât şi în compania lui George 
Enescu. Se va împărţi o perioadă între concertele din ţară şi turneele în Cehia, 
Austria, Germania sau Italia.

Boala
În 1943 va pleca în Elveţia, unde va fi solicitat să susţină cursuri de pian la 

Conservatorul din Geneva. În acest timp, Dinu Lipatti îşi continuă cariera con-
certistică în recitaluri de pian sau ca solist împreună cu ansambluri orchestrale 
prestigioase. Colaborează cu şefi de orchestră ca Herbert von Karajan, Ernest 
Ansermet sau Alceo Galliera şi realizează o serie importantă de înregistrări 
în studio. Starea sănătăţii sale se înrăutăţeşte însă brusc şi va fi nevoit să-şi 
contramandeze o serie de proiecte artistice. Curând vine şi diagnosticul ofi-
cial: leucemie.

Recitalul de la Besancon
Pentru scurt timp, boala părea că a intrat în remisie, datorită tratamentului 

cu cortizon, de curând descoperit şi pentru plata căruia prietenii săi, Yehudi 
Menuhin, Igor Stravinski şi Charles Munch au contribuit cu sume substanţiale. 
În această aparentă stare de remisie îşi va onora în data de 16 septembrie 1950 
un angajament la Festivalul de la Besançon, spre dezaprobarea medicilor. Acel 
recital va fi considerat de foarte multă lume, public, biografi şi critici, cântecul 
său de lebădă. Programul din acea zi cuprindea lucrări de Robert Schumann şi 
integrala valsurilor de Frédéric Chopin. În partea a doua a recitalului însă, în 
timp ce interpreta Chopin, îl părăsesc puterile şi se retrage de pe scenă. După 
o lungă pauză, timp în care publicul nu s-a clintit din sală, Dinu Lipatti reapare 
şi în locul ultimului vals de Frédéric Chopin va interpreta, într-un simbolic gest 
de rămas bun coralul bachian „Iisus este bucuria mea”. Cu câţiva ani înainte, 
în 1935, în cadrul primului său recital care în mod nefericit a coincis chiar cu 
înmormântarea maestrului sau Paul Dukas, Dinu Lipatti ceruse permisiunea 
să-şi înceapă programul cu această lucrare, ca semn de omagiu pentru pro-
fesorul său. De-a lungul anilor coralul a figurat deseori în programele sale 
de concert, ca prim „bis”, o opţiune care vorbeşte de la sine despre impactul 
emoţional şi spiritual pe care-l avea opusul bachian asupra pianistului român.
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În mâinile Domnului
Inevitabilul sfârşit va veni peste două luni şi jumătate, în data 2 decembrie 

1950, când la doar 33 de ani Dinu Lipatti se stinge din viaţă cu partitura Cvar-
tetului în fa minor de Ludwig van Beethoven în mână. Se pare că ultimile sale 
cuvinte au fost: „Nu-i de ajuns să fii mare compozitor ca să scrii muzica asta, 
trebuie să fi fost ales ca instrument al lui Dumnezeu”.

Dinu Lipatti se odihneşte în Cimitirul din Chęne-Bourg, Elveţia, alături de 
soţia sa Madeleine.

Pianul graţios, pur şi nobil
Arta interpretativă a lui Dinu Lipatti a rămas nemuritoare, un exemplu de 

puritate a tuseului, expresivitate, rafinament stilistic şi o nobleţe spirituală 
care-l situează printre cei mai importanţi interpreţi ai secolului XX. Printre 
autorii pe care i-a abordat cu precădere se număra Wolfgang Amadeus Mozart, 
Frédéric Chopin, Franz Liszt, George Enescu, Maurice Ravel şi Johann Sebastian 
Bach. Dinu Lipatti nu a fost însă doar un remarcabil pianist, ci şi un înzestrat 
compozitor. În lucrările sale, de factură neoclasică se regăsesc deopotrivă 
influente ale muzicii franceze, dar şi româneşti.

(Sursa: www.romania-muzical.ro)
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500 de ani de la Reforma religiei creştine
Cine a fost Martin Luther

Martin Luther este o personalitate importantă a Europei şi a întregii 
lumi. El a contribuit la declanşarea Reformei religioase considerate o mare 
revoluţie din istoria omenirii. Activitatea sa a dus la schimbarea legăturilor 
credincioşilor cu biserica şi la încheierea Evului Mediu în Europa. De aseme-
nea, Luther a pus bazele formei standard a limbii germane scrise, prin faptul 
că a tradus Biblia în germană. Până la el, catolicii foloseau Biblia în latină 
iar ortodocşii în greacă sau în slavonă. Serviciile, slujbele din biserici erau 
tot în aceste limbi. Astfel, oamenii nu înţelegeau nimic din ce le transmitea 
Dumnezeu. Cum să poţi fi creştin, dacă nu înţelegi ce scrie în Biblie şi nici 
ce vorbeşte preotul? În plus, odată cu traducerea Bibliei în germană, şi alte 
neamuri au început să o traducă în limbile lor. Şi dacă acum Biblia era pe 
înţelesul cititorului, oamenii au devenit dornici tot mai mult să înveţe să 
citească şi să scrie. Astfel a lucrat Dumnezeu prin Luther, îndemnând ome-
nirea să iasă din întuneric şi neştiinţă şi să asculte, să înveţe şi să urmeze 
adevărul din Cuvântul Său. 

Ce fel de persoană a fost Martin Luther? Cum a reuşit el să aibă o influenţă 
atât de mare asupra lumii europene?

Martin Luther s-a născut în noiembrie 1483, la Eisleben (Germania). Tatăl său 
lucra într-o mină de cupru şi reuşea să câştige suficient pentru a-i asigura lui 
Martin o bună instruire. În 1501, acesta şi-a început studiile la Universitatea din 
Erfurt. În biblioteca de aici a citit pentru prima oară Biblia: „Această carte m-a 
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încântat nespus şi nădăjduiam să fiu atât de norocos încât să am într-o bună zi 
o asemenea carte“, a spus el. La 22 de ani, Luther a intrat la mănăstirea ordinului 
augustin din Erfurt. A frecventat cursurile Universităţii din Wittenberg, unde 
şi-a luat doctoratul în teologie. Luther era călugăr, dar nu se considera demn 
de favoarea divină, era ros de faptul că e păcătos iar mustrările de conştiinţă 
îl aduceau uneori în pragul disperării. Însă cercetând Biblia, rugându-se şi 
meditând, el a reuşit să înţeleagă mai bine cum îi priveşte Dumnezeu pe 
păcătoşi. A realizat că favoarea divină nu poate fi câştigată sau cumpărată, 
ci le este acordată oamenilor prin bunătatea nemeritată a Creatorului. Când 
a înţeles modul în care îi priveşte Dumnezeu pe păcătoşi, Luther a intrat în 
conflict cu Biserica Romano-Catolică. În acea vreme era foarte răspândită cre-
dinţa că după moarte păcătoşii trebuiau să îndure pentru o perioadă de timp 
anumite pedepse (într-un loc de curăţare numit purgatoriu). Însă se spunea că 
timpul de pedeapsă putea fi scurtat prin cumpărarea de indulgenţe care erau 
date de papă în schimbul unei sume de bani. Preoţii vânzători de indulgenţe 
obţineau profituri mari, prin această minciună. Oamenii simpli considerau 
indulgenţele un fel de asigurare a iertării păcatelor. Luther era indignat de 
vânzarea de indulgenţe. El ştia că omul nu se poate târgui cu Dumnezeu. În 
toamna anului 1517, el a scris 95 de teze, concluzii formulate pe baza Bibliei, 
în care acuza Biserica catolică de abuz financiar, doctrinar şi religios. Anul 1517 
marchează începutul Reformei.

Și înaintea lui Luther fuseseră voci care criticau tradiţiile nebiblice ale bisericii 
conduse de papa. Însă graţie inventării tiparului de către Johann Gutenberg, 
vocea lui Luther s-a făcut auzită mai puternic şi mai departe ca niciodată. Cele 
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95 de teze ale sale au fost tipărite şi distribuite printre credincioşi. Necesita-
tea unei reforme a Bisericii nu mai era de acum o problemă a germanilor, ci 
a întregii creştinătăţi.

Revoltat de cele 95 de teze, papa Leon X l-a ameninţat pe Luther cu exco-
municarea dacă nu nega cele scrise. Ca o sfidare, Luther a ars în public bula 
(decretul) papală prin care era informat cu privire la excomunicare (excludere 
din biserică) şi a publicat alte lucrări încurajând pe germani să treacă la o re-
formă a Bisericii chiar şi fără consimţământul papei. În 1521 papa Leon X l-a 
excomunicat pe Luther. Când acesta a obiectat spunând că fusese condamnat 
fără să fie audiat, aşa cum ar fi trebuit, împăratul Carol al V-lea l-a convocat în 
faţa unei diete imperiale la Worms. Călătoria de 15 zile pe care a făcut-o Luther 
1521, de la Wittenberg la Worms, a fost un drum triumfal. Credincioşii erau de 
partea lui, oamenii de pretutindeni voiau să-l vadă. La judecata de la Worms, 
Luther a declarat că nu avea să retragă tezele scrise decât, dacă cineva îi putea 
demonstra cu Biblia că 
greşeşte. Nimeni nu a 
putut să dovedească aşa 
ceva. În urma audierii, a 
fost emis Edictul de la 
Worms, prin care Luther 
era declarat proscris, iar 
scrierile sale erau inter-
zise. Excomunicat de 
papă şi declarat proscris 
de împărat, el se afla în 
pericol de moarte. 

Apoi lucrurile au luat 
o întorsătură pe cât de 
spectaculoasă, pe atât 
de neaşteptată. La întoarcerea la Wittenberg, Luther a fost „răpit“ după un plan 
pus la cale de binevoitorul duce Frederic al Saxoniei. Ca să-l scape de duşmani, 
el l-a dus pe Luther la castelul din Wartburg. Aici Luther şi-a lăsat barbă şi şi-a 
schimbat identitatea devenind „cavalerul Junker Jörg”. Pentru a nu fi prins de 
împărat sau de papă, Luther a stat în următoarele 10 luni în castelul din Wart-
burg. Aici el a tradus în germană ediţia Scripturilor greceşti. Întrucât această 
traducere a fost publicată în septembrie 1522, fără să fie menţionat numele 
traducătorului, a rămas cunoscută sub numele de Biblia Septembrie. Deşi 
preţul ei era un gulden şi jumătate — echivalentul simbriei unei slujnice din 
Germania pe un an — Biblia Septembrie avea o foarte mare căutare. În decurs 
de un an au fost tipărite 6000 de exemplare în 2 ediţii, ajungându-se la 69 de 
ediţii în următorii 12 ani. Luther a renunţat la statutul său de călugăr catolic. 
În 1525, s-a căsătorit cu Katherine von Bora, o fostă călugăriţă. Katherine ştia 
144 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 7



să administreze bine treburile casei şi reuşea să se descurce în orice situaţie, 
îşi ajuta mult soţul. În casa lui Luther îşi găseau locul, pe lângă soţia şi cei şase 
copii ai săi, prieteni, învăţaţi şi refugiaţi. Spre sfârşitul vieţii, Luther se bucura 
de mare prestigiu de sfătuitor, erudiţii care erau găzduiţi în casa lui veneau 
cu hârtie şi condeie pentru a nota ideile sale. Aceste notiţe au fost adunate 
în culegerea intitulată Luthers Tischreden (Cuvântările lui Luther la masă). 

În 1534, Luther a terminat de tradus în germană Scripturile ebraice. El a avut 
talentul de a folosi un stil, un ritm şi un vocabular echilibrat, realizând o Biblie 
care putea fi înţeleasă de oamenii de rând. Iată ce a spus Luther referitor la 
metoda sa de traducere: „Ar trebui mai întâi să stăm de vorbă cu mama de 
acasă, cu copilul de pe stradă şi cu omul de la piaţă, să le sorbim cuvintele 
de pe buze pentru a vedea cum vorbesc, şi atunci vom putea face o traducere 
potrivită“. Biblia lui Luther a contribuit la stabilirea formei standard a limbii 
germane scrise, care a fost acceptată în toată Germania. Ca scriitor de tratate, 
însă, Luther a avut un stil aspru, a scris deseori cu mânie şi uneori i-a lipsit 
smerenia. Într-un cuvânt, şi el a fost un om, cu greşeli şi păcate, nu un sfânt! 
Reforma, iniţiată de Luther, urmat apoi de Calvin şi Zwingli, a dus la apariţia 
unei noi forme religioase, numite protestantism. Principala moştenire lăsată 
de Luther protestantismului a fost învăţătura centrală despre justificarea prin 
credinţă, nu prin taine sau fapte bune.

Prin saşii din Transilvania, protestantismul ajunge şi în apropierea români-
lor. Primele cărţi tipărite în română, la Braşov şi Sibiu, de Filip Moldoveanu şi 
apoi de diaconul Coresi cuprind multe idei luterane. În atmosfera protestantă 
din Ardeal şi Banat, în secolul al XVI-lea se fac primele traduceri în română 
ale unor cărţi din Biblie. Preoţii ortodocşi încep şi ei cu tot mai mult curaj să 
scrie şi să vorbească în biserică în limba română, înlocuind astfel slavona, pe 
care nimeni nu o înţelegea.

Reforma lui Martin Luther a constituit un pas uriaş în civilizarea Europei, 
în dezvoltarea învăţământului, a culturii şi a economiei. Reforma însă nu se 
opreşte, căci omul creştin trebuie să lucreze cu toată inima sa, cu tot curajul şi 
cu toată nădejdea pentru a se apropia tot mai mult de perfecţiunea modelului 
său: Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu. 

În prezent, ideile protestante ale lui Luther stau la baza unor culte creştine 
evanghelice, tot mai prezente şi în România: baptiştii, adventiştii, penticostalii, 
nazarinenii, creştinii după evanghelie. 

Bisericile Evanghelice celebrează la 31 octombrie Ziua Reformei Protestante, 
în amintirea momentului din anul 1517, când Martin Luther, pe atunci un că-
lugăr augustinian, profesor de teologie în cadrul Universităţii din Wittenberg 
şi preot paroh al Bisericii din Wittenberg, a pironit pe uşa bisericii cele 95 de 
teze care l-au adus pe Dumnezeu în centrul religiei creştine.

Mihaela Bucin
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Acum 100 de ani a murit Ecaterina Teodoroiu, 
eroina de la Jiu

O chema Cătălina Toderiu. Ecaterina Teodoroiu i s-a spus mai târziu.
S-a născut la 14 ianuarie 1894, într-o familie de oameni nevoiaşi, cu mulţi 

copii. Nu avea loc în pat: dormea în copaie. Mică şi slăbuţă, Lili, cum o alintau 
părinţii, a fost singura din familie care a învăţat carte. Pentru a scăpa de sărăcie. 
Era foarte inteligentă, ambiţioasă. Primele două clase primare le-a făcut în 
Vădeni, localitatea ei natală, care face parte acum din Târgu-Jiu.

Următorii doi ani a urmat şcoala la Târgu-Jiu. La un moment dat, învăţătorul 
ei a vrut să pună în scenă „Peneş Curcanul” şi a întrebat în clasă cine vrea să 
joace rolul principal. Cătălina a spus că ea. Dascălul i-a explicat însă că rolul 
trebuie jucat de un băiat. Cătălina Toderiu a plecat apoi la Bucureşti, unde 
s-a înscris la Școala de Fete, deoarece voia să devină învăţătoare. Se pare că la 
Bucureşti, Cătălina l-a întâlnit pe Gheorghe Manoiu, iubitul ei. În acea peri-
oadă s-a înrolat ca cercetaş, iar imediat ce România a intrat în Primul Război 
Mondial, a participat pe front ca soră medicală. De aici destinul Ecaterinei 
Teodoroiu era scris.

Moartea fratelui ei Nicolae, cel cu care Ecaterina s-a înţeles cel mai bine 
dintre toţi copiii, a afectat-o foarte mult: ea a fost cea care l-a îngropat pe 
Nicolae pe dealul Sâmbotinului. În octombrie 1916, Ecaterina Teodoroiu 
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Horă lângă mormântul Ecaterinei Teodoroiu

decide să slujească ţara în locul fratelui ei, să îl răzbune. Un alt motiv care a 
determinat-o să se înroleze a fost faptul că iubitul său Gheorghe era deja pe 
front. Părinţii ei nu au fost de acord, dar decizia ei fusese deja luată.

În război, Ecaterina a fost rănită la ambele picioare şi a fost tratată la spitalele 
Filiaşi, Craiova, Iaşi. Și-a revenit, apoi a fost luată prizonieră, a reuşit să scape 
împuşcând „câţiva” soldaţi germani. Eroina a fost distinsă de către generalul 
Dragalina, în primăvara anului 1917, cu „Virtutea militară de război, clasa a 
II-a” şi avansată la gradul de sublocotenent.

Conducea un pluton de 25 de soldaţi, la început soldaţilor nu le-a prea con-
venit că sunt conduşi de o femeie, dar până la urmă au apreciat-o. Moartea nu 
a cruţat-o însă: Ecaterina Teodoroiu nu a reuşit să scape de gloanţele germane. 
În august 1917, pe câmpul de luptă de la Mărăşeşti, eroina a fost împuşcată în 
piept. Ultimele ei cuvinte au fost: „Înainte băieţi, sunteţi cu mine!”

Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată pe câmpul de luptă, apoi trupul 
ei a fost mutat în Mausoleul de la Mărăşeşti. În 1926 a fost adusă, într-un sicriu 
de oţel, în mausoleul construit pentru ea în centrul oraşului.

A fost comparată de generalul francez Henri Berthelot cu Ioana D’Arc. A 
murit cu un an înainte de Marea Unire.
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Aniversări, comemorări în anul 2017
la românii din Ungaria

160 de ani de la naştere – În 11 
ianuarie 1857, în comuna Otlaca (azi 
Grăniceri, România), s-a născut Ște-
fan Rusu, ctitorul bisericii ortodoxe 
din Otlaca-Pustă. De numele lui se 
mai leagă edificarea şcolii confesi-
onale şi construirea casei parohiale 
din Otlaca-Pustă.

150 de ani de la naştere – Pe 8 
septembrie 1867, la Jula s-a născut 
David Voniga, poet, jurnalist, preot 
ortodox (moare în 1933, la Giroc, Ro-
mânia). Voniga a fost un pionier în 
domeniul presei bisericeşti din Banat 
şi Ungaria. A tipărit mai multe cărţi, 
în special cu conţinut catehetic şi nu 
numai. În anul 1894, la Jula a fondat 
revista culturală „Lumina”.
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80 de ani de la naştere – Pe 23 
aprilie 1937, la Bătania s-a născut Lu-
cian Magdu, medic, poet şi regizor de 
filme (moare în 1968, la Budapesta).

70 de ani de la înfiinţare – În anul 1947, la Aletea s-a înfiinţat echipa de 
dansuri populare româneşti. Echipa a avut 19 membri fondatori, printre care 
Gheorghe Turla, Ioan Lucaci, Ioan Kassai (Cure), Petru Sabău, Gheorghe Gal. 
Dintre fondatori mai trăieşte şi chiar dansează până în ziua de azi Petru Sabău. 
Echipa a dansat în decursul anilor la numeroase festivaluri din ţară şi străi-
nătate, a fost distinsă cu premii locale, judeţene şi naţionale. Dintre membrii 
formaţiei 4 au fost distinşi cu titlul de Maestru al Artei Populare. Începând din 
anul 1999, formaţia se numeşte: Asociaţia de Dans pentru Păstrarea Tradiţiilor 
Româneşti din Aletea. Scopul echipei este neschimbat de la înfiinţare: răspân-
direa tradiţiilor româneşti din Aletea şi predarea lor pentru tinerele generaţii.
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30 de ani de la moarte – La doar câteva zile diferenţă, în vara anului 1987, 
la Micherechi s-au stins din viaţă doi Maeştri ai Artei Populare, jucăuşul şi 
highiduşul, Gheorghe Nistor (30 august) şi Teodor Covaci (6 septembrie).

25 de ani de existenţă – În ziua de 8 octombrie 1992, la Budapesta, s-a des-
chis Centrul Cultural al României, moment care a fost precedat, la 1 octombrie, 
de deschiderea Centrului Cultural al Ungariei la Bucureşti. La ceremonie au 
luat parte cei doi miniştri ai culturii, Ludovic Spiess şi Andrásfalvy Bertalan.
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Divertisment,
curiozităţi, jocuri
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 Vă invităm la o plimbare în oraşul Bucureşti, capitala României, un 
oraş care este plin de case celebre şi chiar de locuri misterioase. Ca 
toate vechile localităţi, abundă în clădiri frumoase. Numit după nu-
mele legendarului ei fondator, ciobanul Bucur. Se întinde în câmpiile 
Munteniei, între poalele Munţilor Carpaţi şi fluviul Dunărea. În 1930 
oraşul era cunoscut ca „Micul Paris al Estului”. Fiecare an are istoria lui, 
evenimentele lui:

1659  (în timpul domniei lui Gheorghe Ghica): reprezintă anul când Bucu-
reşti devine capitala Țării Româneşti. Capitala Valahiei între secolele 
XVII–XIX, Bucureştiul a devenit capitala României începând cu 1862, 
transformându-se în cel mai important centru economic, politic, ştiin-
ţific şi cultural al ţării.

O plimbare prin Bucureşti
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1694: Se înfiinţează Academia Domnească de la Sf. Sava, fiind prima şcoală 
superioară din Țara Românească.

1702: Pe moşia văduvei Mogoş, Constantin Brâncoveanu înălţa Palatul Mo-
goşoaiei, edificiu de mare valoare arhitecturală. Azi se găzduieşte aici 
Muzeul de artă feudală brâncovenească.

1704: Spătarul Mihai Cantacuzino construieşte Spitalul Colţea, cel mai vechi 
aşezământ de acest fel din Bucureşti, care după ce va fi avariat de in-
cendiu şi de cutremur, va fi demolat şi reconstruit. (Edificiul actual se 
ridica după 1888.)

1720–1722: Marele logofăt Iordache Creţulescu şi soţia sa Safta (una din fiicele 
domnitorului Constantin Brâncoveanu) înalţă Biserica Creţulescu.

1808: Se construieşte Hanul lui Manuc. În 1812 aici se va semna Tratatul de la 
Bucureşti dintre Rusia şi Turcia.
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1831: La recensământ se numără 10.000 case şi 60.587 locuitori.
1854: Se inaugurează Grădina Cişmigiu, despre care germanul Ferdinand 

Lassalle scrie că „întrece cu mult tot ce poate arăta Germania”.
1869 (decembrie): Se inaugurează Universitatea Bucureşti. Iniţial clădirea 

găzduieşte şi alte instituţii: Senatul, Academia Română, Biblioteca 
Centrală, Școala de arte frumoase etc.

25 septembrie 1872: Se inaugurează Gara de Nord (pe atunci „Gara Târgoviştii”), 
şi se dă în exploatare linia ferată Bucureşti – Ploieşti.

1877: Oraşul numără 177.302 locuitori.
1884: Apare ziarul Universul, primul mare cotidian românesc.
1884: Se instalează prima linie telefonică de stat, între Ministerul de Interne 

şi Poşta Centrală.
1885: Se finisează clădirea Băncii Naţionale.
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1885: În Cotroceni se inaugurează Grădina Botanică.
1888: Ateneul Român îşi deschide porţile.
1893: Se înalţă Palatul Cotroceni înconjurat de un parc cu vegetaţie bogată. 

Azi în incinta palatului funcţionează şi Muzeul Naţional Cotroceni.
1893: Îşi începe activitatea Foişorul de Foc. Fiind înalt de 30 m, este utilizat ca 

post de pompieri şi rezervor regulator pentru reţeaua de alimentare 
cu apă a oraşului. Din anul 1963 funcţionează ca Muzeul Naţional al 
Pompierilor.

1894: Se inaugurează prima linie de tramvai electric pe ruta Bd. Cotroceni – 
Obor, fiind printre primele din Europa.

1895: Concomitent îşi deschid porţile două edificii monumentale, Palatul 
Justiţiei – pe malul Dâmboviţei, iar Ministerul de Agricultură şi Dome-
nii – în vecinătatea Spitalului Colţea.
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1900: La finele acestui an, se dă în funcţiune Palatul Poştelor, fiind azi Muzeul 
Naţional de Istorie a României.

1908: Se deschide oficial noul edificiu al Muzeului de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa” în care funcţionează acesta şi în prezent.

1914: Se înfiinţează Muzeul Militar Naţional. După mutări succesive, în anul 
1986 se stabileşte în actuala clădire.

1933: O societate americană construieşte Palatul Telefoanelor pe Calea Victoriei.
1935–1936: Din beton armat şi granit se face Arcul de Triumf construit iniţial 

din lemn şi stuc în anul 1922. Monumentul (înalt de 27 m) este dedicat 
victoriei armatelor române în Primul Război Mondial.
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1936: Sociologul Dimitrie Gusti înfiinţează Muzeul Satului, unul dintre primele 
muzee etnografice din lume.

1936: Se amenajează Parcul Herăstrău întins pe 187 ha; dispune de un lac de 77 
ha, unde pot fi practicate sporturi nautice (în incinta parcului se află şi 
Muzeul Satului). Aici mai există şi un teatru de vara cu 2.800 locuri; se 
mai găsesc baze sportive, dar şi locuri de distracţie pentru copii.
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Catedrala Naţională, cel mai complex proiect al României ultimilor 26 de 
ani. Un proiect care i-a împărţit pe români în sustinători şi detractori, dar 
despre care ştim prea puţine. De ce? Pentru că suntem prea preocupaţi să ne 
consumăm energia în dezbateri şi prea puţin dispuşi să pierdem timp aflând 
şi înţelegând. De aceea, Digi24 a propus un demers pornit din curiozitate. 
Cum arată, de fapt, Catedrala Naţională? Şi cum va arăta când va fi gata?

120 metri înălţime. Cât un bloc cu 30 de etaje. Mai înaltă cu 34 de metri 
decât Casa Poporului.

126 metri lungime. Mai lungă decât un teren de fotbal.
25.000 de metri cubi de beton au fost turnaţi în fundaţie.
8 lifturi. 
4 adăposturi antiatomice. 
42 de cripte.

Totul despre Catedrala Mântuirii Neamului
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Are o capacitate de 5.000 de persoane, două săli multifuncţionale dotate 
cu altare.

Spaţiu Belvedere la 91 de metri înălţime. 
Heliport pentru aterizări de urgenţă, prevăzut în proiect.
Costuri estimate de Patriarhie pentru construcţia la roşu: 80 milioane de 

euro. Bani cheltuiţi până în prezent: 40 milioane de euro. Costuri totale, esti-
mate neoficial: 200 de milioane de euro.

Povestea catedralei a fost conturată încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
Intelectualii şi politicienii au dorit să ridice atunci, la Bucureşti, o catedrală 
ortodoxă, ca simbol al unităţii naţionale. Planul a primit girul Casei Regale în 
anul 1884 şi foarte mulţi bani din bugetul ţării.

„Regele Carol I hotărăşte, împreună cu Guvernul, să se aloce o sumă de bani 
în valoare de cinci milioane de lei, aur. Care reprezentau cam 5% din bugetul 
ţării.” (Nicolae Șt. Noica, inginer)
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Autorităţile şi Sinodul Bisericii nu au găsit locul perfect pentru construcţie, 
iar proiectul a stagnat. Țara avea nevoie de investiţii în sănătate şi mai ales 
în educaţie, aşa că în anul 1900 Guvernul a luat o parte din banii catedralei şi 
cu ei a ridicat şcoli.

Regele Ferdinand a readus subiectul Catedralei în atenţia publică imediat 
după Marea Unire. Proiectul a recapătat contur abia în anul 1925, când a fost 
înfiinţată Patriarhia Română.

În anul 1929, Guvernul a plătit trei milioane de lei pentru întocmirea pla-
nurilor de şantier ale Catedralei. Regii României, inclusiv Carol al II-lea, au 
sprijinit ideea construirii Catedralei Neamului.

Construirea Catedralei a rămas un subiect tabu până în anul 1990, când 
Patriarhul Teoctist a redeschis acest dosar. Amplasamentul a constituit iar 
motiv de dezbateri şi de controverse. În anul 2005, Primăria Bucureştiului a 
oferit 11 hectare de teren pe Dealul Arsenalului. Acolo se construieşte acum 
cea mai amplă lucrare publică din ultimii 26 de ani.

În ziua de 29 noiembrie 2007, Patriarhul Daniel a sfinţit crucea de temelie a 
Catedralei. Iar după doi ani şi jumătate a fost ridicat postamentul: o structură 
masivă din beton, în formă de cruce, construită într-o fundaţie săpată la 24 
de metri adâncime.

Sub placa de la parter au fost proiectate două săli polivalente dotate cu 
altare, care vor funcţiona ca biserici: una situată la 16 metri adâncime, iar 
cealaltă la 11 metri. În perimetrul de la subsol mai sunt construite 42 de crip-
te, patru buncăre anti-atomice, un muzeu al creştinismului şi diverse spaţii 
pentru comunicare media.

Enoriaşii vor putea ajunge la slujbele oficiate în bisericile de la nivelele 
inferioare, pe scări sau cu... ascensorul.

Construcţia este comparabilă ca lungime cu celebra catedrală din Washin-
gton. Spre deosebire de cea americană, lungă de 157 de metri, Catedrala 
Mântuirii Neamului se întinde mai mult decât un teren modern de fotbal. 
Iar cei 126 de metri lungime oferă un spaţiu generos în sala de la parter, unde 
pot fi amplasate o mie de scaune. Din iulie 2013, de când au început lucrările, 
se lucrează fără întrerupere, şase zile din şapte. Proiectul este în grafic. Au 
fost realizate 70% din totalul lucrărilor şi, oficial, s-au cheltuit în jur de 40 de 
milioane de euro. Potrivit Patriarhiei Române, finalizarea Catedralei va costa 
80 de milioane de euro.

Acoperişul va fi montat până în iunie 2018, iar sfinţirea altarului noii Catedra-
le este programată la aniversarea centenarului Marii Uniri: 1 decembrie 2018.
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1.  Creierul uman uită 80% din ceea ce a învăţat timp de o zi.

2.  Un om trist ne influenţează negativ, un om vesel ne face şi pe noi să 
ne simţim optimişti.

3.  Dacă ai scăpat ceva din mâini, uita-te în ochii unui om, şi el cu siguranţă 
va ridica ceea ce a căzut.

4.  Fericirea, supărarea, tristeţea, frica, repulsia şi uimirea sunt singurele 
şase emoţii care se pot exprima universal, peste tot în lume.

5.  O îmbrăţişare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în corp 
substanţe chimice care sporesc încrederea în persoana pe care o iei în 
braţe.

6.  Când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de fapt ultima 
oară când ne-am amintit de el. Nu ne amintim evenimentul în sine, ci 
amintirea lui.

7.  În procesul comunicării, 55% îi revine fiziologiei (limbajul corpului), 
37% vocii (ritm şi ton), şi numai 8% cuvintelor purtătoare de informaţie.

8.  Tipul de muzică pe care îl asculţi afectează modul cum percepi lumea.

9.  Dragostea este o reacţie chimică la nivel de creier şi cu inima nu are 
nici o legătură.

10.  Femeile se stresează mai mult decât bărbaţii.

+1.  Oamenii care fac voluntariat sunt mai mulţumiţi de viaţa lor.

10+1 curiozităţi psihologice
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Care este prenumele lor?

____________ Galilei

____________ Kepler

____________ Newton

____________ Darwin

____________ Linné

____________ Röntgen

____________ Pasteur

____________ Koch

____________ Nobel

____________ Einstein

OAMENI CELEBRI

Dezlegare
Galileo, Johannes, Isaac, 

Charles, Karl, Wilhelm, 
Louis, Robert, Alfred, 

AlbertRe
bu

s d
e 

Lu
ci

a 
Bo

rz
a
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NUME VECHI – NUME NOU

ECHIPE DE FOTBAL

Ce nume poartă în prezent?

Ceylon ___________________

Formosa _________________

Rhodesia _________________

Rep. Malgaşă _______________

Completaţi cu numele oarşului potrivit.

Dinamo _______________

AC ______________

Real _______________

Bayern _______________

Dezlegare
Bucureşti, Milan, Madrid, München

Dezlegare
Sri Lanka, Taiwan, Zimbabwe, Madagascar
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Când la Budapesta ceasul arată ora 12, ce oră e la:

a) Montreal ______

b) Rio de Janeiro ______

c) Bombay ______

d) Tokyo ______

e) Noua Zeelandă ______

a) Atena sau Istanbul

b) Belgrad sau Praga

c) Bucureşti sau Varşovia

d) Frankfurt sau Sofia

e) Copenhaga sau Paris

f) Madrid sau oslo

g) Londra sau Roma

CE ORĂ E?

CARE ORAŞ E MAI DEPARTE DE BUDAPESTA?

Dezlegare
a) 6, b) 8, c) 16, d) 20, e) 23

Dezlegare
Atena, Praga, Bucureşti, Frankfurt, Paris, 

Madrid, Londra
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1. Nederland 
_______________

2. Sverige  
_______________

3. Suomi  
_______________

4. Eire   
_______________

5. Espana  
_______________

6. Polska  
_______________

7. Österreich 
_______________

CUM SE NUMESC ROMÂNEŞTE?
Rebus de Lucia Borza

Dezlegare
1. Olanda, 2. Suedia, 3. Finlanda, 4. Irlanda, 5. 
Spania, 6. Polonia, 7. Austria
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Singurul volum autentic cu reţete de la românii din Ungaria, până la ora 
actuală, este caietul cu „Mâncăruri tradiţionale româneşti din Ungaria” a 
Mariei Pilan Kalcsó din Chitighaz, apărut în 2006, un volum ce aşteaptă să 
fie întregit, dezvoltat şi îmbogăţit cu ilustraţii ale reţetelor. Pentru a vă face 
„poftă” nu doar pentru a le găti, dar şi pentru a aduna noi reţete, publicăm 
mai jos câteva dintre cele mai gustoase reţete din diferite localităţi româ-
neşti din Ungaria.

Să gătim româneşte!

Cenadul Unguresc

Cezniţă
0,5 l apă călduță, 1 linguriță sare, 1 linguriță oțet, atâta făină câtă e nevoie ca să 

fie un aluat mai moale
Aluatul îl frământăm bine şi îl împărţim în 12 părţi. Se acoperă. După 20 de 

minute, părţile se înting şi se pun pe o tavă unsă. Între toate părţile se pune 
umplutură şi se coace la foc potrivit.

Umplutură: ½ kg nuci măcinate, 300 gr stafide, 250 gr zahăr pudră, 200 gr 
smochine tăiate mânânţăl.

(Ecaterina Farkas, Cenadul Unguresc)
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                        Piftie de porc de la nană Florica Muşt
Picioare, cap și urechi de porc, foi de dafin, piper boabe, usturoi, ouă fierte
Picioarele, urechile şi capul de porc se spală bine mai de multe ori. Se pune 

la foc în apă rece, când începe să fiarbă se varsă apa şi se spală încă odată. 
După aceea se pune carnea din nou într-o oală cu apă rece. Se fierbe încet timp 
de 3–4 ore. După ce a fiert se strecoară. Carnea se desprinde de pe oase şi se 
împarte în farfurii. Zeama se strecoară peste carne. După ce s-a răcit, dar încă 
nu s-a întărit, se pune pe farfurie câte un ou fiert tăiat în două. 

Poftia trebuie să aibă gust bun, nu prea condimentat. La 1 kg carne se pune 
½ l apă, 3 căţei usturoi, 3 boabe piper, 1 foaie de dafin, sare după gust.

                                                                                        Păsărici
500 gr făină, 30 gr drojdie, 3 dl lapte, 50 gr unt, 1 lingură zahăr, sare, stafide
Din componente se face un aluat dospit şi se lasă să crească 90 minute. 

După ce a dospit aluatul se face bucăţi mici, care se răsucesc pe rând, să aibă 
lungimea de 14-15 cm. Se formează păsărici, din stafide se face ochi, coada se 
vargă cu un cuţit. Se unge cu ou bătut. Se coace în cuptor.

Chitighaz

Săcal
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Micherechi

Coade de laboş
500 gr făină, 2 ouă, 200 gr ceapă, boia, ulei (unsoare)
Din făină, ouă, sare se face un aluat mai tare şi se întinde o pătură mare. 

Ceapa tocată se căleşte în unsoare şi se adaugă boia şi sare. Se răceşte.
Foaia se unge apoi cu compoziţia aceasta şi se rulează, se taie făşii şi se 

fierbe în supă cu cartofi.
(Aurica Gurzău, Micherechi)
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Plăcintă vlahă
500 gr făină, 2 ouă, 3 linguri unsoare, ½ litru smântână, sare, 250 gr făină, 250 

gr unsoare
Din 500 gr făină, 2 ouă, 3 linguri unsoare, smântână, sare, se face un aluat 

care se poate bine întinde. Cu 250 gr făină se amestecă 250 gr unsoare. Aluatul 
se întinde, se unge cu unsoarea şi se rulează. Se taie în şase părţi. Părţile de 
înting. Umplutura se pune în mijlocul foii şi cu lăturile se acoperă. Se unge cu 
unsoare fierbinte. Se coace la cuptor bine încălzit.

Umplutura: brânză de vacă, varză murată călită în unsoare, mămăligă sărată.
(Ecaterina Szűcs, Apateu)

Apateu
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Un profesor distrat a întârziat la seminarul pe care trebuia să-l ţină. Dându-şi 
seama de întârziere, el a sărit într-un taxi şi i-a strigat şoferului: 

– Grăbeşte-te, grăbeşte-te! Cu viteză maximă! 
În timp ce taxiul rula cu o viteză nebună pe şosea, el şi-a dat seama că nu 

i-a spus şoferului în ce direcţie să o ia. De aceea, i-a strigat acestuia: 
– Știi în ce direcţie te îndrepţi? 
– Nu domnule, dar merg cu viteză maximă!… 

– Buna ziua, agent Ion Vasile! Actele la control, vă rog! 
– Poftiţi actele, domnule poliţist… de ce m-aţi oprit? 
– Conduceaţi haotic... permisul unde e? 
– Permisul nu îl am la mine… 
– Dar unde îl aveţi? 
– I l-am împrumutat ieri unui coleg de-al dumneavoastră pentru 3 luni… 

– Dumneavoastră l-aţi accidentat? îl întreabă agentul de circulaţie pe au-
tomobilistul care, ieşit din maşină, priveşte buimac la omul întins pe trecerea 
de pietoni. 

– Nu l-am accidentat, ferească sfântul, nici nu l-am atins! Voia să treacă, 
i-am cedat trecerea şi el, de uimire, a leşinat!

Un şofer de tir opreşte la un popas, comandă un sandviş, o cafea şi o plăcintă. 
Intră trei motociclişti răi, unu îi mănâncă sandvişul, altul îi bea cafeaua, iar 
al treilea îi mănâncă plăcinta. Șoferul de tir nu zice nimic, plăteşte şi pleacă. 
Un motociclist râde gros: 

– Hahaha, ăsta n-are nici un pic de sânge de bărbat în el. 
La care barmanul, uitându-se pe geam: 
– Nici sânge de şofer nu pare să aibă, tocmai a dat cu spatele peste trei 

motociclete…

Bancuri cu şi despre şoferi
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Un agent de circulaţie opreşte o maşină al cărei şofer, „puţin ameţit”, con-
ducea pe partea stângă. 

– Unde mergi, prietene? 
– Nu ştiu, dar cred că am întârziat. Observ că ceilalţi se întorc deja.

Într-o rezervaţie un indian este întins pe drum, ascultând cu urechea dreaptă 
pământul. Turiştii se adună în jurul lui. 

– Chevrolet, cu număr de înmatriculare de Florida, albă, cu bara de protecţie 
accidentată, patru albi se află în ea. 

– Toate astea le ştiţi doar ascultând pământul? întreabă miraţi turiştii. 
– Da de unde, nu sunt nici două minute de când m-au călcat. 

Se întâlneste un măgar cu un Matiz. Măgarul: 
– Tu ce eşti? 
– Eu sunt automobil. 
– Înseamnă că eu sunt cal.
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Obama şi Putin într-un bar. Intră un tip şi zice ospătarului: 
– Cei de acolo nu-s Putin şi Obama? 
– Ba da! 
Se duce respectivul la ei şi le spune: 
– O, ce onoare să vă întâlnesc! Deci care o să fie următorul pas al vostru? 
– Vom extermina 100 de irakieni şi o blondă. 
– De ce o blondă? întreabă tipul. 
La care Obama îi spune lui Putin: 
–Ți-am zis eu că nimeni nu va suferi după 100 de irakieni.

Erdogan îl sună pe Vladimir Putin: 
– Băi ţarule, de când bombardaţi Siria o grămadă de avioane de-ale voastre 

au intrat în spaţiul aerian al Turciei. Ce naiba e cu ele? 
– Scuze, sultane, dar aşa sunt soldaţii ruşi, se cred încă la ei acasă! 
– Păi cum aşa? 
– Păi în Rusia, soldaţii mei se pot duce oricând peste orice ţară vecină, cum 

au ei chef!

Ce spune Vladimir Putin despre situaţia din Crimeea: 
– Vreau să vă mutaţi frontiera cât mai departe de trupele mele!

Putin este întrebat la vamă de ofiţerul de serviciu: 
– Ocupaţie? 
– Nu, doar vizită! răspunde preşedintele Rusiei.

Glumele pe seama politicienilor au fost mereu o sursă nesecată de umor, 
în special dacă principalii vizaţi sunt chiar marii lideri ai lumii. De data 
aceasta, ţinta internauţilor puşi pe şotii sunt liderul de la Kremlin, Vladi-
mir Putin, fostul lider american, Barack Obama şi preşedintele turc, Recep 
Tayyp Erdogan.

Glume cu politicieni
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Puţin peste miezul nopţii, Vladimir Putin se învârtea în jurul unui stâlp. Un 
poliţist care îşi făcea rondul de noapte se apropie de el şi îl întreabă ce face, la 
care Putin îi zice că îşi caută cheile. Aşadar se apucă amândoi pe căutat. După 
o vreme, căutând în zadar, poliţistul îl întreabă pe preşedintele Rusiei dacă e 
singur că le-a pierdut acolo, iar acesta îi răspunde: 

– De fapt, le-am pierdut la stâlpul celălalt, dar aici este lumină.

Vladimir Putin, la restaurant, este întrebat de un chelner: 
– Mai doriţi ceva? 
Preşedintele Rusiei răspunde: 
– Da, vă rog să-mi flambaţi nota de plată!
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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

Programul în limba română
al Televiziunii Maghiare
În fi ecare 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

www.romanul.hu
Românii din Ungaria pe Internet



– 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

revista tradiţională a românilor din Ungaria
Apare săptămânal:

www.foaia.hu



Calendar ortodox pe anul 2017 / Credinţe din bătrâni 

Poezie – George Coşbuc: Lupta vieţii

RETROSPECTIVĂ 2016 / Românii din Ungaria –
în text şi multe imagini
O aniversare rotundă – Maria Misaroş, la 90 de ani
Ne-au părăsit pe veci…
  Gheorghe Petrujan
  Lucia Borza
  Elena Olteanu
Poezie – Maria Berényi: Sunt aici cu rost sau fără rost

TINERETUL NOSTRU ÎN 2016
Din activitatea şcolilor şi grădiniţelor comunităţii noastre 
româneşti
Nu citeşti o carte? (scenetă)
Licurici – Poezii pentru cei mici

ISTORIE, LITERATURĂ, ARTĂ, CREDINŢĂ
Aniversări, comemorări în 2017
Noi dezvăluiri despre viaţa lui Tudor Arghezi
Centenarul Dinu Lipatti
500 de ani de la Reforma religiei creştine. 
Cine a fost Martin Luther
Acum 100 de ani a murit Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu
Aniversări, comemorări în 2017 la românii din Ungaria

DIVERTISMENT, CURIOZITĂŢI, JOCURI
O plimbare prin Bucureşti
Totul despre Catedrala Mântuirii Neamului
10+1 curiozităţi psihologice
Rebus de Lucia Borza
Să gătim româneşte!
Umor
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88
92

102

103

125
127

131
132
134
138
142

146
148

151
152
158
161
162
166
172

Cuprins


