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Cuvânt către cititori

Anul 2018 va fi, pentru români, unul plin cu evenimente festive în aminti-
rea unuia dintre cele mai importante momente istorice: Marea Unire de la 1 
Decembrie 2018. Acest moment istoric însemnat pentru noi toţi, români din 
România şi din alte părţi ale lumii, este cinstit şi prin coperta „Calendarului 
românesc” pe anul 2018.

Almanahul nostru vă invită să evocaţi cele mai importante întâmplări, 
evenimente din viaţa comunităţii istorice româneşti din Ungaria din cursul 
anului 2017. Uneori suntem tentaţi să credem că prezentul ne este mai sărac, 
mai neînsemnat decât trecutul, dar atunci când, apropiindu-ne de sfârşitul 
anului, trecem în revistă câte şi câte s-au întâmplat ne dăm seama cât suntem 
de bogaţi, cât de activă este mica noastră comunitate. 

Am primit multe observaţii critice de la cititorii noştri fideli de ce am 
omis anul trecut să mai adunăm datele referitoare la botezurile, cununiile şi 
înmormântările din bisericile româneşti din Ungaria, deoarece acestea sunt 
citite cu atenţie mai ales de către oamenii de sate, care se cunosc între ei, 
dar şi pentru că prin aceste liste se documentează bucuriile şi tristeţile din 
viaţa comunităţii. Iată că am respectat dorinţa cititorilor şi am adunat de la 
parohii şi de la adunări aceste date. „Calendarul” nostru vă informează şi de 
această dată despre cele mai importante întâmplări de la şcolile şi grădiniţele 
comunităţii noastre.

Capitolul „Istorie” vă prezintă câteva imagini rămase de la Unirea din 1918 a 
celor trei provincii româneşti cu Vechiul Regat şi cuvântarea lui Vasile Goldiş, 
momentul zero al naşterii României Mari.

În anul 2018 să sărbătorim şi noi, românii din Ungaria, împreună cu România, 
cel mai important moment istoric românesc!

Redacția
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Ianuarie
Gerar

31 zile – ziua are 10 ore, 
noaptea 14 ore

1 L  (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei (Anul Nou)

2 M  Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafi m de Sarov
3 M  Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harţi)
4 J  Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei
5 V  Sf. Sfi nţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
6 S  (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7 D  †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
 Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

8 L  Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9 M  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; (Post)
11 J  † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie
12 V  Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Post)
13 S  Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe (Sâmbăta după Botezul Domnului)
14 D  Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului). 

Duminica a XXIX-a după Rusalii 

15 L  Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 M  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 J  †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 V  Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; (Post)
20 S  † Sf. Cuv. E�timie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 D  Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofi t, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila. Duminica 

a XXXII-a după Rusalii 

22 L  Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 M  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 (Post)
25 J  †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul 

Tomisului
26 V  Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan (Post)
27 S  † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 D  Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris (Începutul 

Triodului). Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului)

29 L  Aducerea moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 M  †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfi nţit Mc. Ipolit, 

ep. Romei
31 M  Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena



           Românii din Voivodina (Serbia) – Coştei
Românii din Voivodina sunt o parte a românilor din Serbia. Ei trăiesc în 42 de localităţi din regiunea 
Voivodina, iar numărul lor atinge 25.410 de persoane, conform recensământului din 2011. După 
Primul Război Mondial, în urma Conferinţei de pace de la Paris, Banatul istoric a fost împărţit 
între Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor (RSCS) şi România. În 1998, profesorul universitar dr. 
Gligor Popi estima că în 1921 erau aproape 80.000 de români în Voivodina. În satul Coştei, 95% 
din populaţie este de naţionalitate română.
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Februarie
Făurar

28 zile – ziua are 11 ore, 
noaptea 13 ore

1 J  Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas
2 V  (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil (Harţi)
3 S  Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4 D  Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfi nţit Mc. Avramie. Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului 

Risipitor)

5 L  Sf. Mc. Agata şi Teodula
6 M  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 (Post)
8 J  Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9 V  Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfi nţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării 

Domnului) (Post)
10 S  †) Sf. Sfi nţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina (Pomenirea morţilor – Moşii de iarnă)
11 D  Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa. Duminica Lăsatului sec de carne 

(a Înfricoşătoarei Judecăţi) 

12 L  Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; 
Sf. Mc. Hristea  

13 M  Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei  
14 M  Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei (Zi aliturgică)
15 J  Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria 
16 V  Sf. Sfi nţit Mc. Pamfi l; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constan-

tinopolului (Zi aliturgică)
17 S  Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria 
18 D  Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei (Lăsatul secului pentru Postul Mare) Duminica 

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

19 L  Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfi a; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie (Canonul cel Mare, 
partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică)  

20 M  Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion (Canonul cel Mare, partea a 
II-a) (Zi aliturgică)  

21 M  Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
22 J  A�larea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Canonul cel 

Mare, partea a IV-a) (Post)
23 V  † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post)
24 S  †) Întâia şi a doua a�lare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului 

(Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor)
25 D  Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie .Duminica I din Post 

(a Ortodoxiei) 

26 L  Sf. Porfi rie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Post)
27 M  Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Post)
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 (Post)



           Românii din Voivodina (Serbia) – Vârşeţ
Oraşul Vârşeţ are în jur de 55.000 locuitori. Aici se a�lă o importantă comunitate românească, care 
reprezintă circa 11% din populaţie (a doua ca mărime după cea din Alibunar). În 2005, România 
a deschis aici un consulat general. Piatra de temelie a Bisericii Ortodoxe Române din Vârşeţ, 
a�lată în centrul oraşului, a fost pusă la 9 mai 1911, iar construcţia a fost terminată în 1912. Un an 
mai târziu, la 23 mai 1913, locaşul de cult era sfi nţit de Episcopul Caransebeşului Miron Cristea, 
devenit ulterior Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
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Martie
Mărţişor

31 zile – ziua are 12 ore, 
noaptea 12 ore

1 J  Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Post)
2 V  Sf. Sfi nţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Post)
3 S  Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morţilor) 
4 D  Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui. Duminica a II-a din Post (a Sf. 

Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

5 L  Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul 
(Post)

6 M  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, Agatodor şi Elpidie (Post)
8 J  Sf. Ier. Teofi lact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Post)
9 V  †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian 
10 S  Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morţilor)
11 D  Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofi n şi Talul Sf. Sfi ntit Mc.Pionie 
 Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci) 

12 L  Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Gr. Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
13 M  Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului  (Post)
14 M  Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
15 J  Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)
16 V  Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Post)
17 S  Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Sâmbăta a 

IV-a din Post – Pomenirea morţilor) 
18 D  Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofi m şi Evcarpion. Duminica a IV-a din Post (a Sf. 

Ioan Scărarul; Vindecarea fi ului lunatic)

19 L  Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
20 M  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 (Denia Canonului cel Mare) (Post)
22 J  Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fi ica împăratului Traian  
23 V  Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Denia Acat. Bunei Vestiri) (Post)
24 S  Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Sâmbăta a V-a din Post – 

Pomenirea morţilor)
25 D  (†) Buna Vestire (Blagoveştenia). Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca)

26 L  Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfi nţii 26 de Mc. din 
Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)

27 M  Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fi ii lor (Post)
28 M  Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post)
29 J  Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Post)
30 V  Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Post)
31 S  Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Sâmbăta 

lui Lazăr – Pomenirea morţilor)



          Românii din Valea Timocului (Serbia) – Bor
O altă importantă comunitate românească din Serbia este cea a românilor timoceni. Românii de 
pe văile Moravei şi a Timocului nu se bucură de aceleaşi drepturi care au fost acordate românilor 
din Voivodina. Actualmente, Bor este cel mai mare şi important oraş din estul Serbiei. Mulţi 
dintre locuitorii cei aproape 40.000 de locuitori sunt români. În Valea Timocului se estimează 
ca numărul românilor este de 300.000.
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N o t i ţ e :



1 D  Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Denia Sf. şi Marii Luni) 
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post – a Floriilor) 

2 L  Sf. şi Marea Luni; Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfi an şi Edesie
3 M  Sf. şi Marea Marţi; Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor 
4 M  Sf. şi Marea Miercuri; Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful 

(Denia Sf. şi Marii Joi)  
5 J  Sf. şi Marea Joi; Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Pomenirea 

morţilor - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. şi Marii Vineri)  
6 V  Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Con-

stantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Denia Prohodului 
Domnului, a Sf. şi Marii Sâmbete)

7 S  Sf. şi Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina 
şi Rufi n diac. 

8 D  (Vecernia Învierii). (†) Învierea Domnului (Sf. Paşti)

9 L  (†) A doua zi de Paşti (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. 
Vadim arhim.

10 M  (†) A treia zi de Paşti (Drumul spre Emaus); Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. 
Mc. Dima

11 M  †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfi nţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifi na (Harţi)
12 J  †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza
13 V  †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfi nţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Ele�terie Persul (Harţi)
14 S  †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei 
15 D  Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofi m; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa. Duminica a II-a după Paşti (a Sf. 

Ap. Toma) 

16 L  Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia
17 M  Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei
18 M  Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma 
19 J  Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfi nţit Mc. Pafnutie
20 V  †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf 
21 S  Sf. Sfi nţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial 
22 D  Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail. Duminica a III-a după Paşti (a 

Mironosiţelor) 

23 L  †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie
24 M  †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ștefan, Mitr. Transilvaniei
25 M  Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului 
26 J  Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafi ra; Sf. Mc. Chiril, Chindeu 
27 V  Sf. Sfi nţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon
28 S  Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
29 D  Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt. Duminica a IV-a după Paşti (a slăbănogului de la Vitezda)

30 L  Sf. Ap. Iacob, fi ul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei

Aprilie
Prier

30 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore



             Românii din Valea Timocului (Serbia) – Malainiţa
Malainiţa este un sat în comuna Negotin din districtul Bor. În anul 2002 au fost număraţi aici 683 
locuitori. Situat la numai câţiva kilometri nord-vest de oraşul Negotin, localitatea este populată 
exclusiv de români timoceni şi a intrat în ultimii ani în atenţia presei internaţionale datorită con-
�lictului izbucnit între preotul ortodox Boian Aleksandrovic şi autorităţile sârbe. Cauza con�lictului 
este biserica ridicată de acesta, care este prima biserică ortodoxă română din Valea Timocului.
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Români ca noi

N o t i ţ e :



1 M  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 (Înjumătăţirea praznicului Învierii Domnului)
3 J  †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, 

diac.; Sf. Cuv. Teodosie
4 V  Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor 
5 S  Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofi t, Gaie şi Gaian
6 D  Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion. Duminica a V-a după Paşti (a Sama-

rinencii) 

7 L  Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8 M  †) 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 J  Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
11 V  Sf. Sfi nţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12 S  †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13 D  Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. Duminica a VI-a după Paşti (a orbului din naştere) 

14 L  Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfi nţit Mc. Terapont
15 M  Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei
16 M  Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Teodor cel Sfi nţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon 

şi Petru 
17 J  (†) Înălţarea Domnului (Ispasul). Ziua Eroilor
18 V  Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. Fecioare 
19 S  Sf. Sfi nţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20 D  Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul. Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. 

Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) 

21 L  †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22 M  Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic 
23 M  Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa  
24 J  Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 V  Odovania praznicului Înălţării Domnului; † A treia a�lare a Capului Sf. Prooroc Ioan Boteză-

torul; Sf. Mc. Celestin  
26 S  Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena (Pomenirea morţilor – Moşii de vară)
27 D  (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) 

28 L  (†) Sf. Treime
29 M  Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfi nţit Mc. Olivian şi Alexandru
30 M  Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31 J  Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

Mai
Florar

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore



           Românii din Valea Timocului (Serbia) – Negotin
Negotin se a�lă în estul Serbiei, districtul Bor, situat în apropiere de colţul celor trei frontiere, 
aproape de frontiera cu România şi Bulgaria. Negotin este situat la aproximativ 123 km de Craiova, 
la aproximativ 93 km de Drobeta Turnu Severin şi la aproximativ 34 km de Calafat. În oraş trăieşte 
o importantă comunitate de români timoceni. În Negotin sunt sediile Protopopiatului Dacia Ri-
pensis, Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Rumâne şi a Federaţiei Rumânilor din Sârbie.
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Români ca noi

N o t i ţ e :



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

Mărt., Patr. Constantinopolului
3 D  Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Lăsatul secului pentru Postul 

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

4 L  †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului 
(Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)

5 M  Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid
6 M  Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Post)
7 J  Sf. Sfi nţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim
8 V  Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 S  Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10 D  Sf. Sfi nţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina. Duminica a II-a după Rusalii 

(a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli) 

11 L  Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii.
12 M  Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul 
13 M  Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifi lie, Ep. Levcosiei din Cipru 
14 J  Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita 
15 V  Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin 
16 S  Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfi nţit Mc. Marcu 
17 D  Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail. Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)

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

şi Galaction 
23 S  Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. 
24 D  (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea 

slugii sutaşului) 

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

Iunie
Cireşar

30 zile – ziua are 15 ore,
noaptea 9 ore



           Românii din Valea Timocului (Bulgaria) – Vidin
Vidin este o regiune în nord-vestul Bulgariei. Este situată la graniţa Bulgariei cu România şi 
cu Serbia. În nordul acestei regiuni trăieşte cea mai mare comunitate de români din Bulgaria 
(români timoceni). La câţiva kilometri de Vidin se a�lă ruinele unei mănăstiri săpate în stâncă 
de pe vremea lui Stratsimir şi a ţarinei Ana. La poiana Albotina, a�lată la poalele stâncilor, se 
întâlnesc românii din satele din preajma Vidinului în fi ecare an, a doua zi de Paşte, unii venind 
de la zeci de kilometri.

17

Români ca noi

N o t i ţ e :



1 D  †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
 Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei) 

2 L  † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel 
Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului

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

9 L  Sf. Sfi nţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10 M  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 J  †) Cinstirea Sfi ntei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; 

Sf. Cuv. Mihai Maleinul
13 V  Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara 
14 S  Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 D  Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei. 

Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum) 

16 L  Sf. Sfi nţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 M  Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie
18 M  †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina 
19 J  Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; A�larea moaştelor Sf. Cuv. Serafi m de 

Sarov
20 V  †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul 
21 S  Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
22 D  Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
 Duminica a VIII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Înmulţirea 

pâinilor) 

23 L  Aducerea Moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; 24 M Sf. M. 
Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen

25 M  † Adormirea Sf. Ana, mama Preasfi ntei Născatoare de Dumnezeu; Sfi ntii Părinţi de la Sinodul 
al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia

26 J  †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfi nţit Mc. Ermolae
27 V  †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza 
28 S  Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70
29 D  Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fi ii săi. Duminica a IX-a după Rusalii 

(a Sf. Părinţi de la primele şase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii) 

30 L  Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
31 M  Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea

Iulie
Cuptor

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore



           Românii din Republica Moldova – Chişinău
Oraşul Chişinău, capitala Republicii Moldova, este amplasat, asemeni Romei, pe şapte coline în 
imediata apropiere a râului Bâc. Urbea reprezintă una din cele mai vechi şi importante localităţi 
din Republica Moldova, cu începuturi de viaţă strămoşească, geto-dacă şi romanică, de acum 
două milenii, cu ascensiuni şi declinuri în zbuciumatul Ev Mediu şi în următoarele secole ale 
epocii feudale, cu evidente schimbări de ordin economic şi cultural în perioada de transformare 
a vechiului târg de provincie într-un oraş modern.
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Români ca noi

N o t i ţ e :



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

Împărat Justinian cel Mare (Post)
3 V  Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic 

(Post)
4 S  Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia 
5 D  Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ. Duminica 

a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) 

6 L  (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) 
7 M  †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul 

Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8 M  Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 J  † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin 
10 V  Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfi nţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)
11 S  †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid.  
12 D  Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfi l şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon. Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda 

datornicului nemilostiv) 

13 L  Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei 
14 M  Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) 

(Post)
15 M  (†) Adormirea Maicii Domnului 
16 J  Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fi i ai săi: Con-

stantin, Ștefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache
17 V  Sf. Sfi nţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs (Post)
18 S  Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 D  Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla. Duminica a XII-a după Rusalii 

(Tânărul bogat)

20 L  Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21 M  Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. 
22 M  Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian (Post)
23 J  Sf. Mc. Lup; Sf. Sfi nţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum 
24 V  Sf. Sfi nţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation (Post)
25 S  Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 D  Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic. Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) 

27 L  Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 M  Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa.
29 M  †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora 
30 J  †) 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 V  Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina 

(Post)

August
Gustar

31 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore



           Românii din Republica Moldova – Bălţi
Bălţi este al doilea oraş ca mărime din Republica Moldova, după Chişinău, fi ind situat în nordul 
ţării. Oraşul este aşezat în mijlocul stepei Bălţilor, iar prima atestare certă a oraşului Bălţi apare 
în comentariile legate de expediţia polonezilor împotriva Imperiului Otoman din 1620. Bălţi este 
mai puţin vizitat de turiştii români, cu toate că are teatre, muzee, monumente şi clădiri istorice, 
biserici şi mănăstiri, parcuri, pieţe şi străzi liniştite pentru promenadă.
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Români ca noi

N o t i ţ e :



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

2 D  Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului. Duminica a XIV-a după 
Rusalii (Pilda nunţii fi ului de împărat) 

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

de la Pângăraţi (Post)
8 S  (†) Naşterea Maicii Domnului (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
9 D  Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de 

la Tazlău. Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) 

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

Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sfi nţii Mc. din Dobrogea
14 V  (†) Înălţarea Sf. Cruci 
15 S  †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. 

Ier. Visarion, ep. Larisei 
16 D  Sf. M. Mc. Eufi mia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila. Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea 

Crucii şi urmarea lui Hristos) 

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

Sf. Martin
23 D  † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia. Duminica a XVIII-a 

după Rusalii (Pescuirea minunată) 

24 L  Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 M  Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie  
26 M  †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab
27 J  †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
28 V  † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh (Post)
29 S  Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30 D  Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani. Duminica a XIX-a după 

Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor)

Septembrie
Răpciune

30 zile – ziua are 12 ore,
noaptea 12 ore



           Românii din Republica Moldova – Cahul
Cahul este un important oraş în partea de sud-vest a Republicii Moldova, situat la frontiera cu 
România şi la 175 km sud de Chişinău. Localitatea este menţionată pentru prima oară în secolul 
al XVI-lea sub numele de Frumoasa, sub care fi gurează până în secolul al XIX-lea şi, alături de 
Kahul (numele tătăresc) până la începutul secolului al XX-lea. Este al 6-lea oraş ca mărime din 
ţară, dar al treilea după dezvoltare economică (exceptând stânga Nistrului) şi ca importanţă 
socială. Deseori Cahul este poreclit „Capitala de Sud” a Moldovei.
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Români ca noi

N o t i ţ e :



1 L  †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif 
şi Chiriac de la Bisericani

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

(Învierea fi ului văduvei din Nain)

8 L  Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 M  † 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. (Post)
11 J  Sf.  Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt 
12 V  Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei (Post)
13 S  † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor
14 D  †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie. Duminica a 

XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului) 

15 L  Sf. Sfi nţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. E�timie cel Nou
16 M  Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin
17 M  Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)
18 J  † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 V  Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila (Post)
20 S  Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21 D  †) 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. Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea 
demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor)

22 L  Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 M  † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului 
24 M  Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin (Post)
25 J  Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
26 V  †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir  
27 S  †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se a�lă în Catedrala 

Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
28 D  †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fi i; 

Sf. Ier. Firmilian, ep. Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fi icei lui Iair) 

29 L  Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30 M  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 (Post)

Octombrie
Brumărel

31 zile – ziua are 11 ore,
noaptea 13 ore



           Românii din Ucraina – Cernăuţi
Românii din Ucraina constituie al treilea grup etnic (după ucraineni şi ruşi) din Ucraina, numă-
rând în jur de 400.000 de persoane din populaţia Ucrainei, potrivit recensământului din 2001. 
Teritorial românii locuiesc în regiunile limitrofe cu România şi Republica Moldova, în regiunile 
Cernăuţi, Odesa şi Transcarpatia. În oraşul de vamă al lui Alexandru cel Bun, la Cernăuţi, au fost 
aduşi arhitecţi cu renume mondial, care i-au dat aspect european şi nu întâmplător i se spune 
când „mica Vienă”, când „micul Paris”.
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1 J  Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
2 V  Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifi dor, A�tonie şi Anempodist (Post)
3 S  Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4 D  Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr. Duminica a XXII-a după Rusalii 

(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)

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

din Eghina (Post)
10 S  Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
11 D  Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul. Duminica a 

XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) 

12 L  †) 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

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

Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul 
18 D  Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bo-

gatului căruia i-a rodit ţarina) 

19 L  Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfi nţit Mc. Varlaam (Post)
20 M  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) (Post negru)
22 J  Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei şi vin)
23 V  †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfi lohie, ep. Iconiei
24 S  Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei 
25 D  †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie. Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul 

bogat – păzirea poruncilor) 

26 L  Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Pa�lagonul (Post)
27 M  Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie 
28 M  Sf. Sf. Cuv. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
29 J  Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun 
30 V  †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul 

Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei

Noiembrie
Brumar

30 zile – ziua are 10 ore,
noaptea 14 ore



           Românii din Ucraina – Ujgorod
Transcapatia este o regiune din Ucraina, cu capitala în oraşul Ujhorod. Teritoriul Transcarpatiei 
actuale a făcut parte, până în 1918, din regatul Ungariei, care organizase în regiune comitatele 
Maramureş, Ugocea, Bereg şi Ung. În 1918, delegaţii ale minorităţii române din satele Maramu-
reşului de Nord au participat la adunarea de la Alba Iulia şi au cerut unirea întregului Maramureş 
cu Regatul României.
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N o t i ţ e :



1 S  Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României)
2 D  Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului. Duminica a XXXI-a după 

Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon) 

3 L  †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, 
Arhiep. Alexandriei

4 M  † 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 J  †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei 
7 V  †) Sf. Mc. Filo�teia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului 
8 S  Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor 
9 D  † Zămislirea Sfi ntei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului 

Samuel. Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)

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

şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara 
14 V  Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)
15 S  † Sf. Sfi nţit Mc. Ele�terie; Sf. Mc. Antia şi Suzana
16 D  Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana. Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; 

Pilda celor po�tiţi la cină) 

17 L  Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Post)
18 M  †) 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 J  Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei 
21 V  Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post)
22 S  †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Sâm-

băta dinaintea Naşterii Domnului) 
23 D  Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum. Duminica dinaintea 

Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului) 

24 L  Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)
25 M  (†) 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 (Harţi)
27 J  A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul
28 V  Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfi nţit Mc. Glicherie preotul (Harţi)
29 S  Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu 
30 D  Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
 Duminica după Naşterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David 

Prorocul şi Sf. Iacob, ruda Domnului) 

31 L  Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

Decembrie
Undrea

31 zile – ziua are 9 ore,
noaptea 15 ore



           Românii din Ucraina – Slatina
Slatina este un orăşel din Maramureşul de Nord, regiunea Transcarpatia. Este una din aşezările 
vechi ale Maramureşului, în imediata vecinătate a capitalei istorice a regiunii, Sighetu Marmaţiei, 
peste apa Tisei. Localitatea este renumită pentru sarea de bună calitate scoasă din adâncurile 
sale. În prezent, localitatea este cea mai mare de tip urban cu o populaţie majoritară românească 
din Transcarpatia, Ucraina.
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Nichita Stănescu

Necuvintele
El a întins spre mine o frunză ca o mână cu degete.
Eu am întins spre el o mână ca o frunză cu dinţi.
El a întins spre mine o ramură ca un braţ.
Eu am întins spre el braţul ca o ramură.
El şi-a înclinat spre mine trunchiul
ca un măr.
Eu am inclinat spre el umărul
ca un trunchi noduros.
Auzeam cum se-nţeteşte seva lui bătând
ca sângele.
Auzea cum se încetineşte sângele meu suind ca seva.
Eu am trecut prin el.
El a trecut prin mine.
Eu am rămas un pom singur.
El
un om singur.
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Retrospectivă
2017

Românii din Ungaria – în text și multe imagini

31



/ 14 ianuarie / – A fost organizată la Jula cea de a 8-a ediţie a Cupei de şah 
„Foaia românească”. La eveniment au participat jucători din Arad, Bichişciaba 
şi Jula. De la Palatul Copiilor din Arad au fost prezenţi 16 copii talentaţi la şah. 

/ 19 ianuarie / – Consulatul General al României din Seghedin a organizat 
o masă rotundă dedicată marcării Zilei Culturii Române şi a Unirii Principa-
telor Române. Au susţinut prelegeri: prof. dr. Gheorghe Petruşan, conf. univ. 
dr. Mihaela Bucin, şefa Catedrei de Limba şi Literatura Română a Universităţii 
din Seghedin, Ligia Mirişan, directoarea Bibliotecii Judeţene Bihor, conf. univ. 
Gabriel Moisa, de la Universitatea din Oradea, Maria Gavra, lector la Catedra 
de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin.
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/ 26 ianuarie / – Sub genericul „Ianuarie românesc la Jula”, Uniunea Culturală 
a Românilor din Ungaria a găzduit o însemnată manifestare aniversară dedicată 
Unirii Principatelor Române, Zilei Culturii Române şi poetului Mihai Eminescu. 
Evenimentul a fost organizat de UCRU în colaborare cu Consulatul General al 
României la Jula şi cu Redacţia săptămânalului „Foaia românească”. Programul 
artistic a fost oferit de elevi de la Școala generală şi Liceul românesc „Nicolae 
Bălcescu” din Jula cu un program literar şi o piesă de teatru jucată de Trupa 
de teatru a liceului, sub îndrumarea regizorului Nora Tiu Chiriac, din Oradea. 
Fiindcă în fi ecare an ziua de naştere a revistei românilor din Ungaria „Foaia 
românească” coincide cu cea a poetului Mihai Eminescu, la eveniment au fost 
susţinute cu această ocazie şi două prelegeri.

33
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/ 30 ianuarie / – Cea de-a doua ediţie a Galei premiilor de excelenţă pentru 
românii din comunităţile istorice şi-a desemnat câştigătorii, în cadrul unei ce-
remonii desfăşurate la Teatrul Naţional din Bucureşti. Organizat de Institutul 
Cultural Român (ICR), prin Direcţia Români din Afara Graniţelor, cu sprijinul 
Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, evenimentul 
a prilejuit recunoaşterea contribuţiei unor personalităţi ale vieţii socio-culturale 
din cadrul comunităţilor româneşti la păstrarea identităţii naţionale, prin pro-
movarea limbii şi culturii române în ţările de reşedinţă. Din cadrul comunităţii 
românilor din Ungaria au fost distinşi cu premiile de excelenţă ale ICR Bucureşti 
artiştii plastici Ștefan Oroian şi Adela Kiss.

/ 28 ianuarie / – Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria a organizat Balul românesc pe ţară. Petrecerea a 
avut loc la Centrul Cultural Românesc din Jula.
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/ 4 februarie / – În localitatea Pocei din judeţul Bihor a avut loc o serată 
culturală. Întâlnirea a avut ca invitaţi tinerii dansatori ai Ansamblului „Doina 
Bihorului”. Serata culturală a avut şi rol de şezătoare, pentru că femeile dibace 
la pregătit melcişori (gârtene) pentru supă s-au adunat să pregătească pastele 
pentru următorul eveniment de la Pocei, care „Festivalul Obiceiurilor de Nuntă”. 
Gazdele manifestării au fost Primăria locală şi Autoguvernarea Românească 
din Pocei.

/ 10-12 februarie / – Biserica Baptistă din Micherechi a organizat patru servicii 
speciale de evanghelizare. Scopul acestor slujbe a fost unul întreit. Întâi, s-a avut 
în vedere consolidarea credinţei în Dumnezeu a credincioşilor bisericii. Cel de-al 
doilea scop al evanghelizării a fost acela de a oferi omului nemântuit posibilitatea 
mântuirii su�letului. În cel de-al treilea rând, serile de evanghelizare au avut ca 
scop întărirea părtăşiei dintre biserica baptistă din Micherechi şi alte biserici.
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/ 11 februarie / – O iniţiativă foarte interesantă a avut loc la Micherechi, când 
localnicii au fost invitaţi la o serată de mulţumire pentru a evoca numeroasele 
acte de caritate pe care le-au făcut în ultimii 10 ani pentru familiile sărace 
din România. Seara a fost una specială pentru că s-a concentrat pe un singur 
cuvânt: MULȚUMIRE. Mulţumire pentru ajutoarele dăruite şi adunate de mi-
cherecheni, mulţumire pentru că în toate deplasările la familii sau instituţii 
din România donatorii au reuşit să aducă zâmbete pe faţa copiilor şi să aline 
durerile adulţilor, mulţumire pentru că ei au mai multe decât ar avea nevoie şi 
pot dărui şi altora, etc. Toate aceste gânduri au fost transmise şi în deschiderea 
seratei atât de amfi trioana evenimentului, Ana Ruja, director adjunct al şcolii 
generale locale, cât şi de doamna primar Margareta Tat şi Preasfi nţitul Părinte 
Episcop Siluan, cel care a fost alături de mişcarea de caritate din Micherechi de 
la început şi, nu în ultimul rând, de cel care a pus în mişcare lucrurile în iarna 
anului 2007, tânărul Robert Ruja, care a pornit de la o idee simplă, dar la care 
i s-au alăturat numeroşi consăteni.
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/ 19 februarie / – În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, PS Părinte Siluan s-a 
a�lat în mijlocul credincioşilor ortodocşi români din Săcal, cu prilejul sfi nţirii 
unui nou clopot pentru această parohie. La slujbă, alături de românii din Săcal, 
au participat şi credincioşi din Oradea şi din localităţi apropiate. Clopotul cel 
nou a fost turnat în acest an la turnătoria „Grassmayr” din Innsbruck, în Austria, 
şi a putut fi  achiziţionat printr-un proiect de fi nanţare înaintat către Ministerul 
Resurselor Umane de la Budapesta, prin grija şi strădaniile pr. paroh Ionuţ Negrău. 

/ 17 februarie / – Institutul Cultural Român de la Budapesta a organizat, un 
eveniment cultural dedicat sculptorului Constantin Brâncuşi. Cu acest prilej a 
fost invitat sculptorul şi istoricul de artă Ingo Glass, care a prezentat prelegerea: 
„Constantin Brâncuşi şi in�luenţa sa asupra sculpturii secolului al XX-lea”. 
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/ 23 februarie / – Adunarea generală a Autoguvernării pe Țară a Românilor 
din Ungaria şi-a deschis şedinţa din luna februarie cu înmânarea celor două 
distincţii fondate de AȚRU în anul 2001: „Pentru Românii din Ungaria” şi „Pentru 
Învăţământul Românesc din Ungaria” pe anul 2016. Primul premiu i-a revenit 
Ansamblului „Doina Bihorului”, condus de Gheorghe Gros din Chitighaz, un 
însu�leţit şi autentic păstrător al tradiţiilor româneşti din Ungaria. Distincţia a 
fost preluată de Gheorghe Gros, însoţit de tânăra Graziella Kovács, cu care apoi 
– în semn de mulţumire – au şi interpretat două cântece populare româneşti. 
Premiul pentru învăţământ i-a revenit profesoarei Eva Ruja Molnár, originară 
din Micherechi, care trăieşte de peste 30 de ani la Macău, azi profesoară de 
limba română la şcoala generală din Cenadul Unguresc.
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/ 25 februarie / – Sub conducerea Preasfi nţitului Părinte Episcop Siluan, la Jula 
a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria. Pentru Episcopia din Ungaria, anul 2016 a reprezentat 
un prilej aniversar deosebit, deoarece s-au împlinit 70 de ani de la înfi inţarea 
propriu-zisă a Episcopiei, prin hotărârea Congresului Naţional Bisericesc al 
Românilor din Ungaria, ţinut în Catedrala din Jula, în 27 martie 1946 şi validarea 
lui prin hotărârile Sfântului Sinod al BOR din 1950 şi 1953.

–  La Casa de Cultură din Micherechi a avut loc un Joc românesc, cu dansuri 
şi cântece populare. Au evoluat: Ansamblul „Körös” din Jula şi Păstrătorii de 
tradiţii „Gheorghe Nistor” din Micherechi, soliştii Vasile Papp tatăl şi Vasile Papp 
fi ul. Muzica a fost asigurată de orchestra lui Florin Kodoba din Cluj şi orchestra 
Patyi Zoltán şi Ioan Kovács.
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/ 26 februarie / – Adunarea Oastea Domnului din Micherechi a avut un program 
duhovnicesc la care l-au avut ca invitat pe pr. Marian Mărcuş din Caransebeş, 
însoţit de fraţi ostaşi din România.

/ 27 februarie / – Ministrul afacerilor externe al României, Teodor Meleşcanu, 
s-a a�lat într-o vizită ofi cială la Budapesta, la invitaţia omologului său ungar, 
Szijjártó Péter. Întâlnirea a fost una de apropiere şi colaborare, un prim pas 
într-un proces prin care se doreşte ca „relaţiile dintre România şi Ungaria să 
devină un model”, după cum a subliniat domnul Meleşcanu. În cadrul vizitei, 
ministrul român s-a întâlnit şi cu câţiva reprezentanţi ai instituţiilor româneşti 
din comunitatea istorică din Ungaria, întrevederea având loc la Capela Ortodoxă 
Română din Budapesta, în prezenţa diplomaţiei româneşti din Ungaria şi a PS 
Epicop Siluan, în calitate de gazdă. 
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/ 28 februarie / – La Jula a avut loc un eveniment cultural dedicat artei lui 
Brâncuşi, muzicii româneşti de calitate şi sărbătorii Mărţişorului, primul simbol 
al primăverii. Pentru a marca venirea primăverii, Consulatul General al României 
la Jula, împreună cu Uniunea Culturală şi cu susţinere din partea Direcţiei de 
Cultură din Oradea, a fost organizat un program cultural-artistic care a cuprins 
vernisajul şi prezentarea expoziţiei de fotografi e „90 de paşi cu Brâncuşi pe 
Calea Eroilor” (autor: Lucian Silaghi, directorul Direcţiei de Cultură din Oradea). 
Despre arta lui Brâncuşi, despre creaţia şi universalitatea artistului a susţinut o 
expunere criticul de artă conf. univ. dr. Ramona Novicov din Oradea. Succesul 
serii a fost recitalul vocal şi instrumental al artistei orădene Oana Lianu, care a 
oferit un program de melodii populare româneşti, vocal, dar şi instrumental.
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/ 4 martie / – Biserica Baptistă din Micherechi a fost gazda conferinţei anuale 
a surorilor baptiste din Ungaria. Acest eveniment a fost împodobit şi de cântările 
tinerilor bisericii, care s-au alăturat surorilor în închinare. Pe parcursul conferinţei 
a existat un concurs biblic ce a avut în centru femeile Bibliei, fi nalizat desigur 
cu premii. La fi nalul conferinţei, surorile au schimbat între ele motive de rugă-
ciune, în acest mod continuând să ţină legătura una cu cealaltă într-o armonie 
perfectă în ciuda distanţei care le desparte purtându-se una pe alta în rugăciuni.

/ 3 martie / – O manifestare culturală dedicată femeilor a avut loc la Jula, în 
organizarea Autoguvernării Româneşti din oraş. Evenimentul intitulat „Mărţi-
şor şi Ziua Femeii la Jula” a avut loc la Centrul Cultural Românesc şi a găzduit 
aproximativ două sute de domnişoare şi doamne din oraş, de la majoritatea 
instituţiilor româneşti, dar şi alte doamne din comunitatea românească din 
Jula. Pentru româncele de toate vârstele a fost organizat un program cultural 
cu poezie, muzică uşoară românească şi dansuri populare.
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/ 9-10 martie / – O echipă de fi lmare a Televiziunii Maghiare de la emisiunea 
gastronomică „Gasztroangyal”, una dintre cele mai populare emisiuni de acest 
gen din Ungaria, a fi lmat la comunitatea de români din Micherechi. Scopul lor 
a fost de a cunoaşte reţete tradiţionale româneşti din Ungaria şi de a prezenta 
viaţa unui sat locuit de români.

/ 5 martie / – Duminica Ortodoxiei, care încheie prima săptămână din Postul 
Mare, a fost din nou ocazie de bucurie şi de comuniune frăţească inter-ortodoxă 
pentru reprezentanţii celor 5 jurisdicţii ortodoxe care trăiesc în Ungaria (Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria, Eparhia Ortodoxă Bulgară din Ungaria, gazda 
întâlnirii din acest an, Eparhia Ortodoxă Sârbă din Ungaria, Eparhia Ortodoxă 
Maghiară din Ungaria şi Exarhatul pentru Ungaria şi Austria al Patriarhiei Ecu-
menice), şi care s-au reunit, în duh de rugăciune, la Sfânta Liturghie Arhierească 
săvârşită, în biserica ortodoxă bulgară din Budapesta.
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/ 15 martie / – Artistul plastic Ioan Nyisztor (NEStor), român din Jula, a vernisat 
expoziţia personală intitulată „/Verde” („/Zöld, /Green”), eveniment găzduit de 
Castelul din Vareu (Gyulavári), aceasta fi ind cea de-a 15-a expoziţie a artistului. 
Plasticianul Ioan Nyisztor a organizat mai multe expoziţii personale în Jula, una 
dintre cele mai mari expoziţii fi ind cea din anul 1999, în Sala Dürer a fostului 
Muzeu „Erkel Ferenc” din Jula. A avut mai multe expoziţii la Seghedin, Mişcolţ 
şi la Muzeul „Munkácsy” din Bichişciaba.

/ 11 martie / – Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula a organizat balul de binefacere 
anual pentru instituţia de învăţământ. Și anul acesta, petrecerea care a devenit 
preferată atât de părinţi şi de profesori cât şi de elevii actuali, dar şi de foştii 
elevi ai liceului, a avut loc la Centrul Cultural Românesc din Jula.

– Autoguvernarea Românească din Macău a organizat un eveniment dedicat 
sărbătorii Mărţişorului. Manifestarea s-a desfăşurat la Centrul de Conferinţe 
Korona din Macău.
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/ 25 martie / – La Biserica Baptistă din Chitighaz a avut loc serviciul de instalare 
a unui nou păstor. A fost investit de conducător al acestei comunităţi creştine 
bilingve Füstös Gyula, originar din Oradea, care în viitor va vesti Cuvântul Dom-
nului şi în limba română pentru credincioşii din Chitighaz. Serviciul de insta-
lare s-a desfăşurat în prezenţa unei biserici pline de credincioşi, la eveniment 
participând atât credincioşii adunării, cât şi mulţi invitaţi, pastori ai celorlalte 
confesiuni din localitate şi pastori ai bisericilor baptiste din localităţile din 
Regiunea Crişurilor.

/ 17 martie / – Domnul Ioan Fodoreanu, consulul general al României la 
Seghedin a oferit o recepţie de rămas bun cu prilejul încheierii mandatului 
diplomatic de consul general la Seghedin, pe care l-a efectuat cu succes, în acest 
oraş universitar important şi în mijlocul comunităţii româneşti din Ungaria.
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/ 29 martie / – Ziua Francofoniei a fost marcată la Jula în cadrul unei serate 
de cântece şi versuri în limbile franceză şi română. Programul a început cu in-
tonarea celor trei imnuri, ale Ungariei, României şi Franţei, de către Corul „Pro 
Musica” din Jula, care a mai cântat şi cântece religioase şi alte melodii în română 
şi franceză. A urmat apoi programul literar al unui grup de elevi de la Liceul „N. 

/ 26 martie / –  La o zi după sărbătoarea „Bunavestire”, Capela ortodoxă română 
din Crâstor şi-a sărbătorit hramul. Credincioşii l-au avut ca oaspete la Sfânta 
Liturghie pe PS Episcop Siluan, împreună cu preotul paroh Alexandru Șereş şi 
cu alţi slujitori de la Centrul Eparhial din Jula.
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Bălcescu” din Jula, întocmit de profesoarele Maria Gurzău Czeglédi şi Vera Cser, 
şi care a cuprins versuri de la cei mai importanţi autori francezi, interpretate în 
limbile română şi franceză. Invitaţii speciali ai seratei au venit de această dată 
de la Arad: Trupa de teatru „Amifran”, condusă şi fondată de Florin Didilescu. 
În încheierea manifestării, organizatorii, Florin Vasiloni, consul general la Jula 
şi Marius Maghiaru, preşedintele Uniunii Culturale, a invitat publicul la o mică 
recepţie cu produse specifi ce gastronomiei franceze.
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/ 7 aprilie / – Autoguvernarea Românească din Szentendre şi Galeria „Városház” 
din Szentendre au organizat evenimentul cultural intitulat „Cu vaporul la Szen-
tendre”, în cadrul căruia a avut loc vernisajul expoziţiei de desene a grafi cienei 
Adela Kiss. Vernisajul a fost urmat de un concert de muzică de cameră susţinut 
de su�lătorii Petru Tulcan (trompetă, Budapest Jazz Orchestra), Ștefan Szarka 
(trompetă, profesor AMI, Școala de muzică „Ádám Jenő” din Ferencváros), David 
Frătean (corn, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Maghiare), acompania-
ment la pian Szelcsányi Ágnes, corepetitor, Academia de Muzică „Liszt Ferenc” 
din Budapesta.

/ 8 aprilie / – Institutul Cultural Român Budapesta a vernisat o expoziţie de 
pictură şi sculptură a artistului Ștefan Oroian, din Jula. Au fost expuse tablouri 
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/ 10 aprilie / – La sediul Ministerului Comerţului şi Afacerilor Externe de la 
Budapesta, subsecretarul de stat însărcinat cu relaţiile europene şi americane, 
Altusz Kristóf a înmânat domnului Daniel Banu, noului consul general al Româ-
niei la Seghedin exequatur-ul, necesar pentru începerea activităţii în calitate de 
consul general. Printre sarcinile Consulatului General al României la Seghedin 
se numără promovarea cooperării regionale în domeniul politic, economic, cul-
tural şi ştiinţifi c, precum şi protecţia intereselor cetăţenilor români care sosec pe 
teritoriul Ungariei şi menţinerea relaţiei cu comunitatea română din Ungaria.

şi lucrări de plastică mică, unele realizate special pentru acest eveniment de 
către Ștefan Oroian, artist contemporan recunoscut atât în România, cât şi în 
Ungaria. În ianuarie 2017, Institutul Cultural Român i-a conferit Premiul de Ex-
celenţă pentru Românii din Comunităţile Istorice, premiu care i-a fost înmânat 
artistului la vernisajul din Budapesta.
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/ 20 aprilie / – Centrul Pedagogic pentru Învăţământul de Naţionalitate din 
cadrul Ofi ciului de Învăţământ (OH) din Budapesta a organizat Zilele Pedagogice 
de Naţionalitate de Primăvară. În cadrul acestei manifestări au fost înmânate 
diplome pentru 26 de instituţii model ale învăţământului de naţionalitate. 
Două dintre şcolile româneşti din Ungaria au primit acest titlu: Liceul, Școala 
generală şi Căminul de elevi „Nicolae Bălcescu” din Jula şi Școala generală şi 
grădiniţa română „Lucian Magdu” din Bătania.

/ 12 aprilie / – Institutul Pedagogic „Gál Ferenc” din Szarvas a fost gazda unei 
noi conferinţe a pedagogilor de naţionalitate din Ungaria, intitulată „Păstrarea 
limbii şi valorilor în învăţământul de naţionalitate”. La eveniment a participat 
şi vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, multe ofi cialităţi, directori şi cadre 
didactice de la instituţiile de învăţământ cu profi l de naţionalitate din judeţul 
Bichiş (români, slovaci şi germani).
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/ 20–23 aprilie / – Institutul Cultural Român Budapesta s-a alăturat Minis-
terului Culturii din România, organizatorul standului ofi cial al României la cea 
de-a XXIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Carte de la Budapesta, printr-o 
serie de manifestări culturale dedicate literaturii române contemporane. Stan-
dul B5 al Festivalului Internaţional al Cărţii de la Budapesta a găzduit lansarea 
cărţii „Doamnele au vreme…”, volum coordonat de Otilia Hedeşan şi Mihaela 
Bucin. Șapte etnoloage din România şi şapte românce din Ungaria: paisprezece 
femei vorbind despre viaţă, despre familie, despre bunătăţile de pe masă. Fără 
politică, fără mândrie şi. fără grabă. 

/ 22 aprilie / – Ansamblul folcloric „Doina Bihorului”, condus de Gheorghe 
Gros, a participat la cea de-a XI-a ediţie a Festivalului „Sárrét Íze” din Nagyrábé. 
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/ 27 aprilie / – Centrul Cultural Românesc din Jula a găzduit un concert de 
muzică populară românească, susţinut de artişti orădeni în frunte cu interpreta 
la nai Oana Lianu din Oradea. Evenimentul a fost o întâlnire prietenească, cân-
tecele interpreţilor aducând primăvară în su�letele românilor din Ungaria. Cu 
o interpretare vocală de excepţie, însoţită de o acompaniere deosebită la nai, 
Oana Lianu a reuşit să impresioneze şi de data aceasta publicul julan.

Organizatorii au considerat important ca pe lângă specialităţile gastronomice, 
la festival să se prezinte şi echipele de păstrare a tradiţiilor din regiune. „Doina 
Bihorului”, care are în componenţă în majoritate tineri din judeţul Bihor, a pre-
zentat pe scena din Nagyrábé dansuri româneşti din Oltenia şi Banat.
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/ 6 mai / – Biserica ortodoxă cu hramul „Sf. Nicolae” din Apateu a sărbătorit 
210 de ani de la zidirea sa. La acest eveniment important pentru comunitatea 
creştină din Apateu, au fost prezenţi cinci ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române 
şi un mare sobor de preoţi şi diaconi din Ungaria şi România, care au ofi ciat 
slujba de resfi nţire a bisericii, după ce aceasta a fost restaurată atât în exte-
rior, cât şi în interior. Sărbătoarea de la Apateu a fost prilejuită de mai multe 
evenimente: aniversarea a 210 ani a lăcaşului de cult şi aniversarea a 20 de ani 
de slujire preoţească a părintelui paroh Origen Sabău, precum şi de încheierea 
unor ample lucrări de restaurare efectuate în ultimii ani. Cu această ocazie a fost 
resfi nţită biserica şi troiţa de lemn, în stil maramureşean, aşezată la intrarea 
în curtea bisericii.
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/ 11 mai / – Ziua Europei sărbătorită de către europeni pe 9 mai a fost marcată 
cu două zile mai târziu printr-un eveniment cultural şi la Jula, la Centrul Cultural 
Românesc. Evenimentul a fost organizat de Consulatul General al Românei la 
Jula, în colaborare cu Școala generală şi Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” 
din Jula. Programul cultural a cuprins: cuvântări legate de valorile europene, 
evoluţia Ansamblului folcloric „Crişana” din Bihor şi momente artistice oferite 
de către elevii Liceului românesc din Jula.

/ 13 mai / – Prima conferinţă preoţească de anul acesta a preoţilor din Episcopia 
Ortodoxă Română din Ungaria s-a desfăşurat la Parohia Ortodoxă Română din 
Cenadul Unguresc. Au fost prezentate două referate, corespunzătoare temelor 
Anului omagial şi comemorativ din Patriarhia Română. Părintele Aurel Bătrân, 
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/ 16 mai / – În Sala Krúdy a Academiei Maghiare de Știinţe din Budapesta au 
fost înmânate distincţiile pentru „Medicii de familie ai anului în Bazinul Carpatic”. 
Medicul pediatru al anului, prin voturile susţinătorilor la votarea online, a fost 
ales dr. Ioan Cozma din Hódmezővásárhely. Doctorul premiat de către ministrul 
Balog Zoltán cu acest important titlu este născut în comuna Micherechi, în anul 
1933, fi ind printre primii din acest sat care au studiat medicina.

parohul bisericii de la Bichişciaba, a susţinut un referat detaliat despre „Insta-
urarea regimului comunist în România şi la vecinii săi şi rolul mărturisitor al 
Bisericii Ortodoxe Române în vremea Patriarhului Justinian Marina”. Cel de-al 
doilea conferenţiar a fost pr. Cosmin Pop, parohul bisericii din Jaca, prezentând 
o lucrare despre „Iniţierea copiilor din Ungaria în tainele pictării icoanelor pe 
sticlă şi lemn şi experienţa organizării unor tabere de iconografi e în acest sens”.
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/ 25 mai / – În data în care toţi creştinii ortodocşi şi catolici au cinstit Înălţarea 
Domnului, românii din Ungaria au sărbătorit împreună la biserica ortodoxă 

/ 20–25 mai / – A avut loc, la Viena şi Budapesta, conferinţa sub genericul 
„Limba română în lume”, care a reunit 43 de lectori de limba română din în-
treaga lume. Evenimentul a ajuns în acest an la cea de a şaptea ediţie şi este 
organizat anual de către Institutul Limbii Române din Bucureşti, în colaborare 
cu Ministerul Educaţiei Naţionale din România. În acest an, conferinţa a început 
la Viena, în zilele de 20–21 mai, a continuat la Budapesta în 23–24 mai, şi s-a 
datorat bunei colaborări pe care Institutul Limbii Române îl are cu cele două 
universităţi etalon din Europa Centrală. La aceasta s-a adăugat parteneriatul 
cu ambasadele României din cele două capitale europene, respectiv ICR Viena 
şi Budapesta.
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/ 26 mai / – O delegaţie universitară din Republica Moldova, a�lată în vizită 
pentru câteva zile la Oradea, împreună cu alţi profesori universitari orădeni şi 
reprezentanţi ai Filialei Bihor a Uniunii Vatra Românească, au făcut o vizită la 
Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi la Consulatul 
General al României de la Jula. Delegaţia a fost condusă de academician Nicolae 
Dabija, scriitor şi redactor şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”, al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova.

din Otlaca-Pustă, care poartă acest hram. În biserica ortodoxă din Otlaca a fost 
săvârşită Sfânta Liturghie Arhierească de către PS Episcop Siluan, împreună cu 
PS Paisie Lugojanul, Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi un sobor de 
preoţi şi diaconi din Ungaria şi România.
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/ 27 mai / – Organizând Ziua naţionalităţii române în localitatea Chitighaz, 
Autoguvernarea Română de aici a oferit chitighăzenilor o zi plină de eveni-
mente. A fost o acţiune care are o poveste de trei ani, dar care până acum a 
fost încadrată în programul sărbătorii satului „Festivalul Pogăciţelor”. Astfel, 
primele două ediţii, în 2015 şi 2016, au avut loc în luna august. De data aceasta, 
organizatorii s-au gândit să iniţieze o acţiune de sine stătătoare, care să aibă 
loc în luna mai şi care să fi e o a doua manifestare de amploare a satului. Ideea a 
fost bine primită, dovada fi ind mulţimea chităghăzenilor care au umplut piaţa 
centrală unde s-au desfăşurat toate programele.

– Biserica ortodoxă românească „Înălţarea Domnului” din Cenadul Unguresc 
şi-a sărbătorit hramul. Din soborul slujitor au făcut parte: PS Episcop Siluan, 
arhimandrit Constantin Timiş, vicar eparhial la Episcopia Caransebeşului, pr. 
arhimandrit Calnic Covaci, pr. Ionuţ Negrău şi pr. Aurel Becan, paroh al bisericii 
din Cenad, pr. Kirill Tatárka, preot maghiar ortodox la Biserica „Sfânta Treime” 
din Mişcolţ (biserica în care a fost botezat Andrei Șaguna), pr. Svetomir Milicici 
de la Biserica Ortodoxă Sârbă din Deszk. Răspunsurile liturgice au fost oferite 
de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeşului.

– Abia o treime din membrii Adunării generale a Uniunii Culturale a Românilor 
din Ungaria a participat la şedinţa ordinară, desfăşurată pe 27 mai, în sediul 
acesteia de la Jula. Astfel, şedinţa s-a rezumat la discutarea problemelor care, 
conform statutului, nu necesită o majoritate de cel puţin 50%. Cei 15 deputaţi 
prezenţi au votat darea de seamă despre gospodărirea şi activitatea Uniunii 
Culturale pe anul 2016, precum şi planul de lucru şi bugetul pe anul în curs.
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/ 29 mai / – La Palatul Vigadó din Pesta au fost înmânate distincţiile „Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae” pe anul 2017. Premiile de recunoaştere a 
activităţilor profesionale în domeniul culturii naţionalităţilor au fost acordate 
de către secretarul de stat Soltész Miklós şi subsecretarul de stat Fülöp Attila. 
Acesta a fost primul an când distincţia fondată de Institutul Cultural Maghiar 
a fost acordată de Ministerul Resurselor Umane. Din partea comunităţii româ-
neşti, în acest an, a fost distins tânărul coregraf şi profesor de dans Ioan Nedro, 
originar din Aletea.
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/ 1 iunie / – Consiliul Local al Primăriei Chitighaz, în frunte cu doamna primar 
Maria Gyuricska Kalcsó, au sărbătorit în prima zi a lunii iunie dascălii din loca-
litate, la tradiţionala sărbătore anuală a Zilei Pedagogilor. Evenimentul a fost 
organizat în cantina şcolii generale. Anul acesta au fost oferite două distincţii: 
pentru profesoara Isztin Péterné, de la şcoala maghiară, şi pentru secretara 
şcolii româneşti Florica Olar Rotar.

/ 9 iunie / – La Centrul Cultural Românesc din Jula a avut loc cea de-a 25-a edi-
ţie a Festivalului de cântece şi dansuri populare „Periniţa”, eveniment organizat 
de către Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Cu acest prilej, au 
evoluat solişti şi formaţii artistice de dansuri populare a tuturor şcolilor în care 
se învaţă limba română în Ungaria din cele trei judeţe: Bihor, Bichiş şi Ciongrad.
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/ 10 iunie / – În organizarea Autoguvernării Româneşti din Cenadul Ungu-
resc, a cărui preşedinte este Vasile Rotar, românii din Cenad şi alţi localnici au 
participat la excursia făcută la Gödöllő la Castelul Regal, unul dintre cele mai 
mari castele baroc din Ungaria, construit acum 250 de ani. La ora actuală sunt 
restaurate două treimi din palat, renovarea complexului castelului începând 
prin anul 1990, iar din anul 1996 primeşte vizitatori de pretutindeni.

/ 23 iunie / – Cu o zi înainte de Noaptea Muzeelor, în Parcul din faţa Castelului 
Almásy din Jula a susţinut un nou concert Orchestra de Cameră a Filarmonicii 
de Stat din Arad, condusă de maestrul Dorin Frandeş. Spectacolul de aproape 
o oră a cuprins melodii cunoscute de publicul larg de la Enescu, Monti, Gardel, 
Kreisler, Piazzola şi Vivaldi.
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/ 24 iunie / – La sediul Institutului Cultural Român Budapesta a avut loc 
vernisajul expoziţiei „Ia românească la Budapesta”. La vernisaj a fost prezentă 
doamna profesor Despina Bălteanu, meşter popular din Băile Herculane, Româ-
nia. Evenimentul a marcat Ziua Universală a Iei. Expoziţia a reunit aproximativ 
30 de ii româneşti realizate de meşterul popular Despina Bălteanu şi două 
costume populare complete, unul bărbătesc şi unul femeiesc.

/ 25 iunie / – În biserica ortodoxă din Micherechi a avut loc o seară duhovnicească 
organizată de Adunarea Oastea Domnului din această localitate, împreună cu 
Parohia ortodoxă. Părintele Marian Mărcuş din Caransebeş, împreună cu câţiva 
ostaşi din Judeţul Bihor au fost oaspeţii Parohiei Ortodoxe Române şi a Adunării 
Oastea Domnului din localitate.
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/ 1 iulie / – Redacţia „Foaia românească” şi Uniunea Culturală a Românilor 
din Ungaria a organizat cea de-a VIII-a ediţie a Cupei internaţionale de şah 
„Alexandru Hoţopan”, la care şi anul acesta au fost prezenţi şahişti români din 
trei ţări, Ungaria, Serbia şi România.

/ 8 iulie / – În Catedrala Episcopală Sf. Nicolae din Jula a avut loc o Liturghie 
Arhierească cu ocazia sărbătorii a 10 ani de la momentul hirotoniei şi întro-
nizării în misiunea de Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi 
conducător spiritual al credincioşilor români ortodocşi din această ţară a PS 
Părinte Episcop Siluan.
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/ 9 iulie / – Preasfi nţitul Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, împreună cu un sobor de preoţi, a săvârşit slujba de sfi nţire, prin 
ungere cu untdelemn sfi nţit şi stropire cu Agheazmă Mare, a unui nou paraclis 
românesc la Seghedin. De pe acum, capela ortodoxă a românilor din Seghedin 
va funcţiona într-un spaţiu pus la dispoziţie de Hotelul „Forrás” din Seghedin şi 
este închinat Buneivestiri a Maicii Domnului şi Sfântului Cuvios Siluan Atonitul. 
Timp de peste 20 de ani, românii din Seghedin îşi ţineau slujbele ortodoxe, o 
dată pe lună, în biserica ortodoxă sârbească din oraşul de pe Tisa.

/ 10–15 iulie / – La Satu-Mare s-a desfă-
şurat cea de-a XIII-a ediţie a Școlii de Vară 
organizată de către Centrul de Studii 
Transilvane al Academiei Române – Filia-
la Cluj, sub genericul „Provocările istoriei 
ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la 
începutul mileniului trei”. La conferinţa 
inaugurală a programului a participat 
şi E.S. Florin Trandafi r Vasiloni, consulul 
general al României la Jula şi în jur de 60 
de profesori români din ţările învecinate 
României în care trăiesc membri ai co-
munităţii istorice româneşti (Republica 
Moldova, Ucraina, Serbia şi Ungaria). Din 
Ungaria au luat parte la cursurile de la 
Satu-Mare profesoarele Tünde Cora Cefan 
şi Andreea Iova de la şcoala din Jula.

64 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 8



/ 10–21 iulie / – Asociaţia „Școala Liberă de Arte Plastice a judeţului Bichiş” 
organizează în fi ecare vară, deja de 37 de ani fără întrerupere, Tabăra Interna-
ţională de Artă Plastică de la Chitighaz. Anul acesta, tabăra a găzduit artişti 
profesionişti şi amatori, dar şi mulţi tineri pasionaţi de diferite ramuri ale artei, 
din Ungaria şi România. Tema ediţiei din acest an a creaţiilor a fost: apa.

/ 11 iulie / – Expoziţia temporară itinerantă „Aurul şi argintul antic al Româ-
niei”, care a reunit peste 1.000 de obiecte arheologice din metale preţioase, de 
o valoare istorică deosebită, descoperite de-a lungul ultimelor două secole pe 
teritoriul României, a fost deschisă la Muzeul „Déri” din Dobriţân. La vernisajul 
ofi cial al expoziţiei au participat înalte ofi cialităţi din cele două ţări.
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/ 19–22 iulie / – Autoguvernarea Românească din Jula a organizat pentru 
românii din oraş o excursie în România la Braşov, Sinaia, Predeal. Familiile ro-
mâneşti din Jula (35 de persoane) au putut descoperi în aceste zile o mulţime de 
lucruri frumoase, obiective turistice şi frumuseţi naturale ale acestei renumite 
zone a României.

/ 14 iulie / – Autoconducerea Românilor din Seghedin rememorează anual 
momentul semnării, de către Nicolae Bălcescu şi Kossuth Lajos, a Proiectului 
de împăciuire româno-maghiar, la 14 iulie 1849. Cu această ocazie, la Seghedin 
a avut loc depunerea de coroane la placa memorială Bălcescu-Kossuth, a�lată 
în piaţa Klauzál. 
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/ 1–5 august / – În prima săptămână a lunii august, un grup de români din 
Otlaca-Pustă au făcut un pelerinaj la mănăstirea Prislop, la mormântul pă-
rintelui Arsenie Boca, dar şi la alte mănăstiri din zona Hunedoarei. Ajunşi la 
Hunedoara, pelerinii din Ungaria au vizitat şi Castelul Corvinilor care domină 
oraşul Hunedoara şi impresionează prin prezenţa sa. Excursia a fost organizată 
de către Autogvernarea Românească din Otlaca-Pustă.

/ 2–6 august / – Un grup de 35 de persoane din Șercad au avut parte de 
cinci zile de vacanţă, în excursia organizată de Autoguvernarea Românească 
din oraş, în staţiunea maramureşeană Ocna Șugatag. Una dintre staţiunile 
balneare celebre în România pentru apele sărate şi benefi ce pentru sănătate, 
Ocna Șugatag a pus la dispoziţia excursioniştilor din Ungaria o părticică din 
frumuseţile Maramureşului.
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/ 5–6 august / – Membrii Asociaţiei de Șah a Românilor din Ungaria au par-
ticipat la turneul de şah al românilor din Rătişor şi Vârşeţ (Serbia), care a fost 
organizat cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfi inţarea Clubului de şah 
„Unirea Rătişor”. Turneul a fost organizat de preşedintele clubului, Pau Voina 
şi echipa lui. Prietenii şahişti din Serbia au participat până acum de două ori 
la Concursul de şah „Alexandru Hoţopan” de la Jula, acum le-a venit rândul 
şahiştilor din Jula să-şi viziteze prietenii din Vârşeţ.

/ 11–12 august / – Consiliul Local Românesc din Micherechi a organizat să-
tenilor o nouă ediţie, cea de-a XV-a, a Festivalului Castraveţilor. Cei prezenţi la 
evenimente au fost aşteptaţi cu un bogat program cultural în cadrul căreia au 
avut loc concerte de muzică uşoară, muzică populară şi de petrecere, româneşti şi 
ungureşti. La sărbătoarea satului invitaţii din România au fost Lorena şi DJ Sebi de 
la Oradea. În prima zi a Festivalului Castraveţilor, pe 11 august, a fost organizată 
o festivitate în amintirea a 70 de ani de la înfi inţarea Echipei de Păstrare a Tra-
diţiilor din Micherechi 
şi comemorarea a 30 de 
ani de la moartea ce-
lor doi „Maeştri ai Artei 
Populare”, dansatorul 
Gheorghe Nistor şi mu-
zicantul Teodor Covaci. 
Cu această ocazie, la 
Casa de Cultură „Gh. 
Dulău” au fost dezvelite 
trei plăci memoriale.
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/ 12–13 august / – La Chitighaz a avut loc cea de-a XI-a ediţie a Festivalului 
Pogăciţelor, cu locaţia în parcul din centrul localităţii. Localnicii au avut parte 
de distracţie în ambele zile de festival cu multe formaţii de muzică uşoară şi 
populară maghiară, rock, etc. Cea de-a doua zi a evenimentului a fost deschisă 
de programul artistic al copiilor de la grădiniţa şi şcolile din localitate. Nu a lipsit 
nici folclorul cu „Doina Someşeană” şi premiile pentru câştigătorii concursurilor.

/ 15 august / – Credincioşii ortodocşi români din Jula au demonstrat, pe 15 au-
gust, cum o simplă zi de marţi se poate transforma într-o zi de sărbătoare aleasă 
(Ziua de 15 august în Ungaria a fost zi lucrătoare, dar în România zi liberă). În jur 
de 200 de români din Jula şi împrejurimi, de la Micherechi, Chitighaz, Otlaca, 
Bichişciaba etc., alături de oaspeţi din Oradea şi Arad, au luat parte la Sfânta 
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/ 18–20 august / – Locuitorii oraşului Aletea şi cei ai comunei Grăniceri au sărbă-
torit deodată Zilele localităţii, în ambele localităţi având loc festivaluri de sezon. 
Frontiera dintre Grăniceri (Ro) şi Aletea (Hu) a fost deschisă cu această ocazie 
nu doar o singură zi, ci timp de două zile, pentru a uşura circulaţia dintre cele 
două localităţi, a�late la doar 5 km de o parte şi alta a graniţei româno-maghiare.

Liturghie ofi ciată de preoţii: pr. Vasile Sabău din Oradea, pr. Teodor Marc (paroh la 
Jula-Mare) şi pr. Petru Puşcaş (paroh la Jula-Mică). Credincioşii au fost chemaţi la 
această aleasă sărbătoare în mod special şi de către doamna Maria Marc, mama 
preotului paroh din Jula, care a considerat că ziua de Sântă-Măria Mare este o 
bună ocazie pentru ca românii dintr-o parte şi alta a graniţei româno-maghiare 
să se întâlnească, să sărbătorească împreună şi să se bucure unii de alţii.
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/ 21–23 august / – Autoguvernarea Românească din Bedeu a organizat o 
excursie în Munţii Carpaţi din România pentru 33 de bedeuani, petrecând trei 
zile de neuitat într-o zonă minunată a României. Locurile vizitate au fost: Piatra 
Craiului, Ciucea, Huezin, Târgu Mureş, Sighişoara, Turda, Braşov, Sinaia, Bran, 
Sighişoara

/ 24–28 august / – Un grup de români din Otlaca-Pustă şi Chitighaz, membri 
ai Asociaţiei Românilor din Otlaca-Pustă, au efectuat o excursie de cinci zile în 
România, în Munţii Făgăraşului. Excursia a fost organizată de către asociaţie, 
cu sprijin fi nanciar obţinut de la Ministerul Resurselor Umane de la Budapesta. 
Au fost vizitate oraşul Făgăraş, Braşov, Buşteni, Azuga, Predeal, Bran, Cetatea 
Râşnov, Sinaia şi multe alte obiective turistice.
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/ 25 august / – În organizarea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, şi la 
iniţiativa Ambasadei României la Budapesta, la sediul UCRU din Jula, a avut loc 
o întâlnire, la care mai mulţi reprezentanţi ai sferei civile, culturale şi religioase 
româneşti din Ungaria s-au întâlnit la o masă rotundă cu specialişti din Oradea, 
care se ocupă de proiectele europene transfrontaliere Ungaria–România. Mai 
mulţi membri ai comunităţii româneşti din Ungaria, reprezentanţi ai unor 
instituţii de învăţământ, primării, reprezentanţi ai bisericilor, ai asociaţiilor 
româneşti, au avut astfel posibilitatea de a avea un dialog direct cu specialişti 
care se ocupă de aceste fi nanţări. La această manifestare au fost prezenţi mem-
bri ai biroului BRECO Oradea, care au prezentat detaliat care sunt posibilităţile 
cele mai recente de fi nanţare.
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/ 2 septembrie / – Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria şi Cen-
trul de Documentare şi Informare al AȚRU au organizat cea de-a XIII-a ediţie a 
Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară. Evenimentul a avut loc la Centrul 
Cultural Românesc din Jula. Ideea unui astfel de festival a pornit în urmă cu 
13 ani de la AȚRU, prima ediţie desfăşurându-se în curtea autoguvernării, cu 
participarea a doar câteva echipe din judeţele Bichiş, Ciongrad şi Bihor, apoi 
festivalul a crescut pe an ce trecea. La ediţia actuală, atmosfera a fost întreţinută 
de o formaţie folclorică venită din România, de la Vărşand (jud. Arad), condusă 
de Ioan László.

/ 2 septembrie / – În piaţa centrală din Bichişciaba s-a organizat Ziua Judeţului 
Bichiş, la care românii au fost reprezentaţi de Păstrătorii de Tradiţii Româneşti 
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/ 9 septembrie / – Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor din Aletea a organizat, 
la 70 de ani de existenţă, o serbare de aniversare. Ansamblul care se mândreşte 
acum cu mai multe generaţii de dansatori, a susţinut în cei 70 de ani de activi-
tate multe sute de spectacole şi a efectuat sute de turnee, mai ales în România 
şi Ungaria. Dansatorii aleteni, printre care şi azi este membru activ unul dintre 
fondatori, Petru Sabău, au participat la numeroase competiţii şi festivaluri 
folclorice, iar valoarea lor a fost recunoscută prin multe premii şi distincţii, an-
samblul mândrindu-se la ora actuală cu mai mulţi maeştri ai dansului popular. 
La gala festivă, aletenii au avut alături echipe de dansuri populare din Bichiş-
ciaba, Bichiş, Mezőberény, Körmend, Dobriţân, Chitighaz, Jula, Gyomaendrőd, 
Mosonmagyaróvár şi Szarvas. Spectacolul de mai bine de trei ore s-a încheiat 
cu un joc comun al tuturor dansatorilor invitaţi.

din Aletea care au interpretat dansuri populare româneşti din localitatea lor, de 
un grup de femei din Chitighaz care au gătit preparate româneşti şi de membrii 
Asociaţiei Culturale „Mihai Purdi” din Otlaca-Pustă care au expus ţesături şi 
obiecte tradiţionale româneşti.
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/ 9–10 septembrie / – Corul românesc „Pro Musica” din Jula a efectuat un pele-
rinaj în România, în judeţul Mehedinţi, unde coriştii au vizitat mai multe biserici 
şi mănăstiri. În cele două zile coriştii au avut şi două concerte, la Mănăstirea 
„Sfânta Ana” de la Orşova şi în Catedrala Ortodoxă din Drobetea Turnu Severin.

/ 23 septembrie / – Ediţia de anul acesta a zilelor localităţii Cenadul Unguresc, 
la fel ca în anii precedenţi, a ţinut cont de naţionalităţile conlocuitoare din acest 
sat şi a pregătit un program multi-etnic, pentru ca toată lumea să se simtă bine 
la această sărbătoare. Astfel, au avut loc mai multe acţiuni dedicate sătenilor şi 
invitaţilor, gastronomie şi un program folcloric la care au contribuit cu invitaţi 
şi autoguvernările de naţionalitate română şi sârbă. Din partea românilor au 
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/ 30 septembrie / – Autoguvernarea Românească din Bedeu a organizat 
„Întâlnirea fi ilor satului”, la Casa de cultură din Bedeu. După deschiderea 
festivă, programul a continuat cu participarea la Sfânta Liturghie din biserica 
greco-catolică din localitate, apoi cu vernisajul unei expoziţii de fotografi i 
vechi, cu evoluţia Ansamblului „Doina Bihorului”, care va interpreta dansuri şi 
cântece populare româneşti, şi cu momente muzicale româneşti, asigurate de 
formaţia din Vărşand, condusă de Ioan Laszlo. Organizatorii au ales şi un motto 
emoţionant pentru a invita acasă în această zi cât mai mulţi fi i ai satului: „Iarba 
verde de acasă, să mă rătăcesc în lume nu mă lasă…”.

prezentat un program de dansuri şi cântece populare tinerii dansatorii ai An-
samblului „Doina Bihorului”, condus de către coregraful Gheorghe Gros.

76 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 8



/ 3–8 octombrie / – Cea de-a cincea ediţie a Festivalului Internaţional de Carte 
Transilvania (FICT), de la Cluj-Napoca, a avut-o ca invitat de onoare pe doamna 
dr. Maria Berényi, director al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria. 
FICT este un eveniment de anvergură internaţională care susţine cultura scrisă 
română şi universală. 

/ 7 octombrie / – Asociaţia Culturală a Românilor din Leta Mare, Autoguver-
narea Românească şi Primăria au organizat o nouă ediţie a comemorării per-
sonalităţilor marcante de origine română, care au trăit în această localitate. S-a 
ţinut o slujbă de pomenire în biserica greco-catolică, urmată de depune coroane 
la mormântul lui Iustin Popfi u, poet şi preot greco-catolic, apoi la placa memo-
rială a lui Iosif Vulcan, fondatorul revistei „Familia”, şi la monumentele funerare 
ale familiei lui Ioan Irinyi, printre care şi Victoria Irinyi, mama lui Iosif Vulcan.
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/ 8 octombrie / – Biserica Baptistă din Micherechi a ţinut o sărbătoare cu oca-
zia Zilei de mulţumire. Într-un cadru festiv, credincioşii bisericii i-au mulţumit 
Domnului Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă din anul acesta. Invitaţii 
speciali ai acestei sărbători a fost Corul Bisericii Baptiste „Betel” din Satu Mare, 
judeţul Satu Mare, în frunte cu pastorul Mihai Micula. 

/ 10–15 octombrie / – Institutul Cultural Român Budapesta a organizat cea 
de a 12-a ediţie a „Săptămânii fi lmului românesc”, la Cinematograful Naţional 
„Uránia” din capitala ungară, cu scopul de a prezenta publicului cinefi l din Bu-
dapesta realizări de dată recentă ale cinematografi ei româneşti. Evenimentul 
iniţiat în 2006 este cel mai longeviv program cultural al Institutului Cultural 
Român Budapesta şi cel mai mare eveniment cinematografi c românesc din 
Ungaria, organizat în colaborare cu Cinematograful Naţional „Uránia”.

78 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 8



/ 18 octombrie / – Activitatea Catedrei de limba română a Universităţii din 
Seghedin este cunoscută atât în comunităţile româneşti din Ungaria cât şi, mai 
nou, comunităţii româneşti din Vârşeţ, Republica Serbia. O delegaţie din cadrul 
Catedrei de limba română din oraşul Seghedin a onorat invitaţia adresată de 
partenerii din Serbia, de la Școala de Înalte Studii pentru Educatori „Mihailo 
Palov” a�lată în localitatea Vârşeţ. Între cele două instituţii există un acord de 
colaborare, respectiv un contract de parteneriat în ceea ce priveşte promovarea 
limbii şi culturii române peste hotare, în comunităţile istorice de români a�laţi 
dincolo de graniţele României.

/ 12 octombrie / – Direcţiunea Liceului „N. Bălcescu” din Jula a organizat lan-
sarea volumului „Doamnele au vreme”, volum ce conţine amintirile doamnelor 
de etnie română din Ungaria de la începutul secolului al XXI-lea. Volumul a 
fost prezentat de autoarele: Otilia Hedeşan, Mihaela Bucin, Corina Popa şi 
Monica Vlad.
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/ 21 octombrie / – Centrul Cultural Românesc din Jula a găzduit o nouă ediţie 
a Zilei Culturale a Românilor din Ungaria. Anul acesta, festivalul dedicat cân-
tecului, jocului şi portului popular românesc a ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie. 
Manifestarea a fost organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din 
Ungaria. Au urcat pe scenă elevi şi artişti amatori din aproape toate localităţile 
în care trăiesc români în Ungaria, iar din România invitatul de onoare a fost 
Ansamblul folcloric „Valea Mureşului” din Săvârşin, judeţul Arad.

/ 22 octombrie / – Biserica Penticostală nr. 1 din Micherechi a ţinut o Zi de 
mulţumire. A fost invitat să slujească din Cuvântul Dumnezeiesc preşedintele 
Cultului Penticostal din Ungaria, pastorul Bisericii Penticostale „Tabor” din 
Oradea şi un grup de cântăreţi de la biserica orădeană.
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/ 28 octombrie / – Cu ocazia aniversării a 500 de ani de Reformă Protestantă, 
Autoguvernarea Românilor din Seghedin împreună cu Catedra de Limba şi Li-
teratura Română a Universităţii din Seghedin a organizat o conferiţă bilingvă 
intitulată „In�luenţa Reformaţiei maghiare asupra culturii române”. Evenimentul 
s-a desfăşurat în Biserica Baptistă din Seghedin. Conferinţa fi nanţată de Comisia 
Memorială Reformaţia 500 a fost deschisă pe acordurile fanfarei Bisericii Baptiste 
Române din Micherechi, însoţită şi de câţiva tineri membri ai corului adunării.

/ 29 octombrie /  – Biserica Penticostală „Betel” din Micherechi a adus mulţu-
mire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu într-un cadru festiv, cu ocazia 
Zilei de mulţumire. 
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/ 5 noiembrie / – Biserica românească din Chitighaz, ocrotită de Sfi nţii Arhan-
gheli Mihail şi Gavriil, şi-a sărbătorit hramul în Duminica a 22-a după Rusalii. 
Sfânta Liturghie a fost ofi ciată de PS Episcop Siluan al Ungariei şi un sobor de 
preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Parohiei Curtici. 
Hramul din acest an a fost un prilej pentru credincioşi de a se aduna şi întări 
legăturile româneşti peste graniţă, dar şi de a cunoaşte mai bine localitatea în 
care trăiesc şi români.

/ 7 noiembrie / – Relaţia de înfrăţire, cunoscută sub numele de „Strângeri de 
mâini”, dintre oraşele Jula şi Arad a împlinit 23 de ani. Primăriile celor două oraşe 
au sărbătorit pe 7 noiembrie, la Jula, nu doar înfrăţirea lor ci şi ziua de naştere a 
compozitorului maghiar Erkel Ferenc. Seara, în sala de concerte Vígadó, a avut 
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/ 10 noiembrie / – Autoguvernarea Românească din Otlaca-Pustă şi Asociaţia 
Culturală Română „Mihai Purdi” au organizat o festivitate de dezvelire a unei 
plăci în amintirea profesoarei şi poetei Ana Crişan. Evenimentul a mai cuprins 
un program de recitare a copiilor de la şcolile din Bătania şi Micherechi, iar un 
grup de eleve din Leucuşhaz au cântat melodii pe versurile doamnei Ana Crişan. 
Întâlnirea s-a încheiat cu o recepţie la care participanţii au stat povestind amin-
tiri despre Ana Crişan şi petrecând câteva ore în liniştitul sătuc Otlaca-Pustă.

loc un concert în amintirea lui Erkel, la care şi-au dat concursul coruri şi formaţii 
muzicale din Jula şi Budapesta (Corul Mixt „Erkel” din Jula, Formaţia profesorilor 
Școlii de Muzică „Erkel” din Jula, Corul de Operă „István Király” din Budapesta) 
şi Orchestra Filarmonicii din Arad, condusă de maestrul dirijor Dorin Frandeş.
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/ 17 noiembrie / – Autoguvernarea Românească a Judeţului Bichiş a organi-
zat o nouă ediţie a întâlnirii pedagogilor pensionari, care au predat la şcolile 
româneşti din judeţ. Întâlnirea din acest an a avut loc la Liceul „N. Bălcescu” 
din Jula, într-o atmosferă plăcută, unde fostele cadre didactice şi-au amintit 
cu plăcere de anii petrecuţi la catedră.

/ 11–12 noiembrie / – Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria a organi-
zat cea de-a XXVII-a ediţie a Simpozionului ştiinţifi c, la sediul Uniunii Culturale 
a Românilor din Ungaria. Pe parcursul celor două zile, participanţii la lucrările 
simpozionului au putut asculta prelegeri ale istoricilor, lingviştilor, etnologilor 
români din Ungaria şi România. Au fost lansate şi cele mai noi publicaţii ale 
Institutului de Cercetări, „Simpozion”, „Lumina” şi „Izvorul”.
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/ 18 noiembrie / – La Cenadul Unguresc a fost o zi de sărbătoare, o zi în care 
tinerii de la şcoala generală şi-au unit forţele cu membrii Autoguvernării Ro-
mâneşti din localitate şi au organizat localnicilor din Cenad un moment care a 
avut ca scop reîntoarcerea în trecut. S-a cântat, s-a jucat, tinerii au spus poezii, 
au fost proiectate fi lme de arhivă despre dansurile şi tradiţiile de la Cenad. 
Evenimentul a cuprins o scurtă privire în viaţa culturală a românilor din Cenad, 
o prezentare şi o poveste spusă de Doina Unc Barta, care a cules de la vârstnicii 
din sat poveşti din viaţa culturală a satului său natal, cândva plin de români.
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/ 22 noiembrie / – Distincţia anuală „Bene Merenti” a fost instituită de centre 
intelectuale româneşti importante: Catedra de Limba şi Literatura Română din 
Facultatea Pedagogică „Juhász Gyula” a Universităţii din Seghedin şi Autoguver-
nările româneşti din oraşul Seghedin şi judeţul Ciongrad şi se acordă anual unui 

/ 19 noiembrie / – Credincioşi ortodocşi români din Budapesta, dar şi din alte 
localităţi din Ungaria, au efectuat un pelerinaj la Biserica Ortodoxă din Mişcolţ, 
locaş de cult în care a fost botezat Andrei Șaguna. La acest eveniment, organizat 
prin grija pr. protopop de Budapesta, Marius Maghiaru, şi cu susţinerea Auto-
guvernării Româneşti a sectorului 7, din Budapesta, pelerinii au participat la 
Sfânta Liturghie Arhierească, împreună cu credincioşii ortodocşi maghiari ai 
parohiei din Mişcolţ.
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/ 23 noiembrie / – În aula Teatrului Cetăţii din Jula a avut loc vernisajul unei 
expoziţii comune a artiştilor plastici Onisim Colta (Arad), Ștefan Oroian (Jula) şi 
Ioan Nyisztor (Jula), în care cei trei au adus omagiu celui care a fost Gedeon József, 
director al Teatrului Cetăţii din Jula în perioada 1995–2016. Directorul Gedeon, 
decedat în noiembrie anul trecut, a adus multe schimbări în viaţa teatrală din 
Jula, printre care de exemplu că a avut multe colaborări şi cu artiştii plastici, pe 
care i-a solicitat în realizarea unor afi şe sau publicaţii teatrale.

profesor de română care predă în învăţământul din Ungaria de peste 10 ani, este 
absolvent al Catedrei de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin 
şi s-a remarcat prin activităţi intelectuale şi educaţionale intense, susţinute în 
mediul didactic românesc din Ungaria. Anul acesta, la 22 noiembrie, festivitatea 
de decernare a distincţiei „Bene Merenti” a fost organizată de Școala şi grădiniţa 
naţionalităţii române din Chitighaz. Profesoara care a primit distincţia „Bene 
Merenti” lucrează în această şcoală de aproape trei decenii: Maria Ambruş.
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/ 1 decembrie / – Ambasada României de la Budapesta a sărbătorit Ziua Naţi-
onală chiar pe 1 decembrie, la sediul Ambasadei, alături de circa 150 de invitaţi, 
printre care şi numeroşi reprezentanţi ai comunităţii istorice româneşti din 
Ungaria. Manifestarea a fost deschisă printr-o colindă românească a grupului 
de elevi din Micherechi.

/ 4 decembrie / – Autoguvernările de naţionalitate din oraşul Bichişciaba au 
organizat tradiţionala serată cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Festivitatea celor 
cinci naţionalităţi (română, slovacă, poloneză, romă şi germană) a avut loc în 
sala mare a Primăriei. Autoguvernarea românească a acordat „Distincţia pen-
tru românii din Bichişciaba” doamnei Livia Misaroş, româncă din Bichişciaba, 
care sprijină biserica ortodoxă românească din oraş, se ocupă de problemele 
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/ 6 decembrie / – Membrii fondatori ai Societăţii Culturale a Românilor din 
Budapesta s-au întâlnit la Palatul Ștefania din Capitală pentru a sărbători un 
sfert de secol de la înfi inţarea organizaţiei.

– Cu ocazia sărbătorii hramului Catedralei Episcopale din Jula, închinată 
Sfântului Ierarh Nicolae, a fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhierească de către 
Episcopii PS Siluan şi PS Sofronie. După slujbă, au fost împărţite tuturor copiilor 
daruri de Moş Nicolae, din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Jula.

bisericii din Bichişciaba şi de cea din Ciorvaş, întreţine relaţiile între credincioşi 
şi participă activ la acţiunile organizate de autoguvernare. Programul cultural 
românesc a fost asigurat în această seară de ansamblul de dansuri populare din 
Beiuş, care a pus în scenă dansuri populare şi un program de colinde româneşti.
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/ 8–10 decembrie / – Dubaşii din Româneşti, judeţul Timiş, au fost invitaţii 
Asociaţiei Culturale a Românilor din Chitighaz, pentru a-i colinda pe românii 
din Ungaria. În primele două zile, colindătorii au fost însoţiţi de către Gheorghe 
Gros, preşedintele asociaţiei chitighăzene, pe la românii din Leucuşhaz, Jula, 
Pocei, Bedeu, Apateu, Săcal şi Chitighaz. În cea de-a treia zi, dubaşii au colin-

/ 8 decembrie / – Autoconducerea Românilor din Judeţul Ciongrad şi Autocon-
ducerea Românilor din Seghedin au organizat tradiţionala întrunire prilejuită de 
sărbătoarea Sfântului Nicolae. Evenimentul a avut loc la Școala Generală Rókus 
din Seghedin. Programul cultural a fost oferit de violonistul Kosztandi István 
şi profesorul Szabó Zsolt. De la serată nu a lipsit nici tradiţionala mămăligă à 
la Petru Cîmpian.
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/ 10 decembrie / – Autoguvernările română şi slovacă din Medgyesegyháza 
au organizat o sărbătoare a naţionalităţilor din oraş. La programul românesc 
au participat cu dansuri şi poezii copiii de la şcoala din oraş şi formaţia de dan-
suri „Șiriana”. Echipa de dansatori din oraşul înfrăţit Șiria au fost însoţiţi şi de o 
delegaţie a primăriei Șiria, în frunte cu primarul Valentin Bot.

/ 11 decembrie / – Muzeul „Jantyik Mátyás” din Bichiş şi Autoguvernarea 
Românească din Bichiş au organizat lansarea volumului în limba maghiară „O 
mică bijuterie în inima Bichişului” (Kicsiny ékszerdoboz Békés szívében), scrisă 
de Petronella Szojka.

dat la Biserica ortodoxă română din Bichişciaba. Dubaşii care vin să colinde 
la românii din Ungaria deja de 11 ani consecutiv practică un obicei de sute de 
ani care se păstrează cu sfi nţenie, încă în Banat, de Crăciun. Este vorba despre 
colindul tinerilor care cântă şi bat dubele într-un ritm alert, din casă în casă, dar 
şi la biserica din sat, şi care poartă costume populare moştenite din tată-n fi u.

/ 13 decembrie / – Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria şi Episcopia 
Ortodoxă a Românilor din Ungaria au organizat serata „Impresii de călătorie în 
Țara Sfântă”, la care pelerini din Ungaria şi România au împărtăşit experienţele 
lor din călătoria în Israel, din perioada 23–27 noiembrie.

/ 14 decembrie / – Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria a organizat un Festival al Colindelor Româneşti, în 
faţa Cetăţii din Jula. Concertul de colinde a fost susţinut de Ansamblul Folcloric 
„Făgeţeana” din România.
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/ 15 decembrie / – Autoguvernarea Românească din Bătania a organizat Ziua 
Românilor din Bătania. Evenimentul a avut loc în Casa de Cultură din localitate. 
Pe scenă au evoluat elevii şi copiii Școlii Generale şi a Grădiniţei Române „Lucian 
Magdu” din Bătania.

/ 16 decembrie / – Școala şi grădiniţa românească din Chitighaz au invitat 
părinţii şi toţi localnicii la o festivitate de Crăciun la Căminul cultural local. După 
programul copiilor, a urmat „Seara colindelor”, organizată de Autoguvernarea pe 
Naţionalitate Română din Chitighaz. În faţa Căminului cultural, reprezentanţii 
cultelor şi alte formaţii locale au cântat colinde şi cântece de Crăciun dedicate 
sărbătorii Naşterii Domnului.

/ 18 decembrie / – Au fost înmânate Premiile pentru Naţionalităţi pe anul 
2017, conferite de către Guvernul Ungariei. Cea mai înaltă distincţie în acest sens 
a fost înmânată în cadrul unei gale organizată la Pesti Vígadó, din Budapesta, 
de către Balog Zoltan, ministrul Resurselor Umane şi Soltész Miklós, secretar 
de stat responsabil cu problemele naţionalităţilor.

/ 23 decembrie / – În pragul sărbătorilor de iarnă, Primăria din Micherechi 
şi bisericile ortodoxă, baptistă şi penticostală au invitat toţi cei interesaţi la 
cea de-a 8-a ediţie a Festivalului de Colinde. Evenimentul a avut loc la Casa 
de cultură „Gheorghe Dulău” din Micherechi. În prima parte a programului au 
evoluat pe scenă corurile bisericilor locale, iar în a doua parte a cântat Corul 
„Pro Musica” din Jula.
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Ana Blandiana

Pereche
Și vom rămâne în eternitate
La fel de tineri cum suntem acum
Când miezul morţii-n turnul tâmplei bate
Plecând pleoape roşii pe gropi adânci, cu scrum?

Vom fi şi-n moarte tot uşor de-nfrânt
Și nu vom înţelege nici atunci
Sensul acelui strivitor cuvânt
Rotindu-se-n absurdele porunci?

Tot tineri şi frumosi fără-ncetare,
Mereu împleticiti în lungi priviri,
Vom fi jertfiţi mereu pe alte-altare
Si neacasă, vesnic nicăiri?

Apleacă-te pe braţul meu când mor,
Lasă-te-nvins de legea lor străveche.
Nouă ni-e dat în schimbul tuturor
Norocul de a fi pereche.
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Botezuri, cununii 
şi înmormântări 

la românii din Ungaria
în anul 2017
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Conform tradiţiei Calendarului românesc, apropiindu-ne de finalul anului, 
am contactat conducerile parohiilor ortodoxe române din Ungaria şi ale altor 
biserici sau confesiuni, care au comunităţi însemnate de români, pentru a le 
solicita datele privitoare la botezurile, cununiile şi înmormântările din rândul 
comunităţii noastre.

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

Alături de Biserica Baptistă din Micherechi, în care serviciile divine se 
desfăşoară în limba română, am solicitat date şi de la cele două Adunări 
Penticostale din Micherechi, care în cadrul serviciilor divine folosesc tot lim-
ba română. Datele referitoare la credincioşii acestor confesiuni ne-au fost 
furnizate de Gheorghe Ruja din partea Bisericii Baptiste din Micherechi, de 
pastorul Füstös Gyula din partea Bisericii Baptiste din Chitighaz, de Ioan Aron 
Rocsin din partea Adunării Penticostale nr. 1 şi de Ilie Puha din partea Adunării 
Penticostale Betel din Micherechi.

Datele adunate se referă la perioada 1 ianuarie – 10 decembrie 2017. În 
localităţile care nu figurează pe listă, în acest an nu s-au ţinut nici botezuri, 
nici cununii şi nici înmormântări în cadrul bisericilor româneşti.
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Date de la bisericile ortodoxe

Apateu

 Cununii
10 iunie, Răzvan Ionaşcu cu Mădă Denisa Ștefana
29 iulie, Dănuţ Cristian cu Georgiana Flavia Borse 

 Înmormântări
5 ianuarie, Iosif Berke (80)
24 aprilie, Irina Kardos, născută Maroska (83)
19 august, Maria Floarea Berke (89)
3 septembrie, Ioan But (86)

Bătania

 Botezuri
1 iulie, Andreas Mario, părinţii Marius şi Gheorghiţa Țică
20 august, Isabela Szofi, părinţii Tamas Varga şi Kato Alexandra Bakó
20 august, Kata Mira, părinţii Tamas Varga şi Kato Alexandra Bakó 
16 septembrie, David Miron, părinţii Daniel Farago şi Slaviţa Stoian
15 octombrie, Kristóf Krisztian, părinţii Krisztian Juhász şi Anett Ökrös
15 octombrie, Anna Csilla, părinţii Krisztian Juhász şi Anett Ökrös

 Înmormântări
14 februarie, Sandor Ivanovics (49)
1 octombrie, pr. Ilie Ciocan (decedat în Bătania, înmormântat la Arad) (67)

Bichişciaba

 Înmormântare
3 februarie, Aurel Unc (76)
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Budapesta

 Botezuri
19 februarie, Alexandru, părinţii Magyar Norbert şi Leanca Simona
19 februarie, Judit Teodora, părinţii Bakó Alexandru şi Bakó Paraschiva
26 februarie, Valentin, părinţii Balaşi Lucian şi Iuliana
26 februarie, Ramona, părinţii Szabó Dávid şi Lakatos Florica
22 aprilie, Amalia Antonie, părinţii Balaşi Valentin şi Szabó Ramona
29 aprilie, Elena, părinţii Sârbulescu Romeo Petre şi Varga Ágnes
29 aprilie, Erik Marian, părinţii Burian Marian şi Burian Codruţa
30 aprilie, Carina Parascheva, părinţii Müller Mihály şi Bakó Judit Teodora
30 aprilie, Natalia, părinţii Orza Gheorghe şi Pilat Ana
2 iulie, Sofia Gabriela, părinţii Vértes Balázs şi Vasile Elena
26 iulie, Oliver Gheorghe, părinţii Grasu Gheorghiţă şi Rákos Tímea
13 august, Maria, părinţii Farkas József şi Sipos Ilona
13 august, Nikolett, părinţii Pallagi Bálint şi Szó Emma
14 octombrie, Alexandru David, părinţii Ioan Lascău şi Alina Popa
3 decembrie, Amira, părinţii Agache Mihai şi Gál Katalin Tünde

 Înmormântări
5 ianuarie, Margareta Bacz (n. Tărcan) (70)
2 iunie, Elena Csatt, n. Șerban (61)

Cenadul Unguresc

 Înmormântări
6 martie, Emila Roş Kozak (64)
1 aprilie, Elena Costa (70)

Chitighaz

 Botezuri
23 aprilie, Gréti, părinţii László Hotea şi Nagy Aniko
27 mai, Ioan-Cristian, părinţii Istvan-Krisztian Gecs şi Tünde Nedelcu
16 iulie, Eliot-Robert, părinţii Robert Farago şi Liliana Jakab
20 august, Zétény, părinţii Ștefan-Devald Otlăcan şi Veronica Bodârlău
20 august, Jasmina, părinţii Tamas Putaric şi Mariana Domocoş
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17 septembrie, Noel-Ștefan, părinţii Kőszegi János şi Matilda Jakab
23 septembrie, Noel, părinţii Norbert Istin şi Csilla Csongradi
26 noiembrie, Lena-Florica, părinţii Laszlo Santău şi Ildiko Szabo

 Înmormântări
5 februarie, Ștefan Dehelean (66)
19 februarie, Livia Guiaş, născ. Abrudan (85)
1 martie, Floare Copăcean, născ. Csigir (91)
29 martie, Margit Iova, născ. Orvos (81)
5 aprilie, Gheorghe Cioca (87)
27 aprilie, Teodor Otlăcan (86)
2 mai, Gheorghe Otlăcan (98)
23 mai, Maria Cioban, născ. Avrămuţ (89)
23 iunie, Ana Sabău (75)
26 iunie, Erzsébet Șimonca, născ Réti (81)
30 octombrie, Floarea Gros, născ. Rotiş (85)
20 noiembrie, Livia Moţ, născ. Faur (66)
12 decembrie, Suzana Bota, născ. Lasc (87)

Darvaş

 Înmormântare
17 iulie, Irén Lengyel (89)

Jaca

 Cununie
3 iunie, Attila Csordas cu Bettina Brumar

 Înmormântare
12 august, László Márkus (51)

Jula
Oraşul Mare Românesc

 Botez
29 octombrie, Andrea Tokaji
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 Cununii
10 iunie, István Balogh cu Renata Rocsin
23 septembrie, Petru Bányai cu Greta Ruja
11 noiembrie, Ioan Gurzău cu Andrea Tokaji

 Înmormântări
13 februarie, Ana Martin, născută Ruja (87)
14 februarie, Octavian Negru (76)
10 martie, Ana Olar, născută Ciumpilă (88)
13 iulie, Florentina Flinta, născută Cefan (71)

Micherechi

 Botezuri
19 februarie, Alexia Czirle, părinţii Vasile Czirle şi Marianna Mari 
19 martie, Roland Juhasz, părinţii Roland Juhasz şi Enikő Hosszu
21 aprilie, Imre Nagy, părinţii Imre Nagy şi Irma Komlosi
7 mai, Ildikó Takács, părinţii Ferenc şi Ildikó Takács
7 mai, Timea Bogyánszki, părinţii András şi Gabriella Bogyánszki
14 mai, Boglarka Ardelean, părinţii Vasile şi Kitti Ardelean
9 iulie, Iazmina Ardelean, părinţii Mihai şi Sandi Ardelean
6 august, László Öcsödi Puskar, părinţii László Öcsödi şi Eva Puskar
12 august, Zselyke Ruja, părinţii Ioan şi Adriana Ruja
20 august, Dominik Ruja, părinţii Ákos Ruja şi Netta Szabó
3 septembrie, Fanni Amira Berényi, părinţii Bence Berényi şi Melánia Molnár

 Cununii
23 aprilie, Imre Nagy cu Maria Ruja
8 iulie, Grigore Poiendan cu Ildikó Takács
8 iulie, Kristof Poiendan cu Timea Bogyánszki
26 august, Tiberiu Ruja cu Henrieta Martin
30 septembrie, Ioan Ianc cu Bianca Gurzău

 Înmormântări
5 ianuarie, Teodor Mihuţ (67)
26 ianuarie, Ioan Ardelean (76)
13 martie, Teodor Ruja (79)
8 aprilie, Mihai Ruja (64)
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29 aprilie, Rafila Butta Gurzău (74)
6 mai, Viorica Rossu Vig (47)
12 mai, Floarea Cora Bozga (84)
3 iunie, Vasile Ciotea (70)
27 iunie, Vasile Szűcs (66)
2 iulie, Eva Ruja Boroş (77)
4 iulie, Mihai Gurzău (59)
10 august, Floarea Ardelean Rocsin (90)
27 septembrie, Gheorghe Iova (95)
2 octombrie, Maria Kozma Ruja (87)
6 octombrie, Gheorghe Cefan (84)
9 noiembrie, Maria Ruja Bara (84)
21 noiembrie, Teodor Iova (69)
21 noiembrie, Vasile Bara (81)
22 noiembrie, Floarea Varga Deac (76)
24 noiembrie, Floarea Butta Mihucz (87)
2 decembrie, Maria Iuhas Ruja (95)

Otlaca-Pustă

 Botezuri
2 septembrie, Adam, părinţii Teodor Bordaş şi Marta Selejan Bordaş
16 septembrie, Nathan, părinţii Norbert Vígh şi Eva Karancsi 

 Înmormântări
16 aprilie, Elena Truţ (64)
24 aprilie, Ilona Papp (63)
21 august, Elena Rocsin, născută Oşorhan (82)
15 septembrie, Teodor Popa (84)

Peterd

 Înmormântări
24 ianuarie, Maria Talpas (83)
25 aprilie, Papp Györgyné (78)
19 mai, Ilona Papp (86)
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Săcal

 Botez
16 septembrie, David, părinţii Ioan Mărculescu şi Ioana Daniela Mărculescu

 Înmormântări
4 ianuarie, Dunai Erzsébet
22 ianuarie, Erika Szabó (47)
25 ianuarie, Alexandru Gaal (97)
25 ianuarie, Zsuzsanna Rocska, născută Rad (75)
30 ianuarie, Andras Zsuró (89)
16 martie, József Erdei
8 septembrie, József Czegle (81)
21 octombrie, Etelka Nyekita, născută Burzuc (88)

Biserica Baptistă din Chitighaz

Binecuvântări
4 iunie, Illés, părinţii Kiss Tibor şi Szabó-Kiss Dóra
4 iunie, Nora, părinţii Szabó Dániel şi Szabóné Megyeri Tímea
4 iunie, Bíborka, părinţii Tóth Zoltán şi Tóthné Szabó Edina
6 august, Nora, părinţii Kecskés János şi Clara Abrudan
10 decembrie, Salome, părinţii dr. Rusz Gábor şi dr. Ruszné Bódis Mirjám

Înmormântări
6 martie, Petru Selejan (75)
30 martie, Gheorghe Istin (79)
19 mai, Ștefan Crişan (80)
17 august, Floara Purpu (78)
13 decembrie, Petru Istin (74)

Date de la bisericile neoprotestante
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Biserica Baptistă din Micherechi

 Botez 
15 octombrie, Kinga Antal

 Cununii
17 iunie, Silvia Ardelean cu Zsolt Balint
19 august, Tünde Szőke cu Gheorghe Martin

Biserica Penticostală nr. 1 din Micherechi

 Binecuvântări
23 iulie, Jazmin, părinţii Mihai Zoltan Ardelean şi Szendi Hodişan Ardelean
27 august, Mirjam, părinţii Wolfgang Forjan şi Maria Condoroş Forjan

 Înmormântare
14 septembrie, Ioan Rocsin (59)

Biserica Penticostală „Betel” din Micherechi

 Binecuvântare
13 august, Amos, părinţii Marc Puha şi Alina Puha

 Cununie
30 iulie, Ani Nelu şi Ani Adriana
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Ion Pillat

Vremea
Am oprit în luncă apa curgătoare
La un scoc de moară printre verzi arini;
Am oprit pe ape lin-tremurătoare
Zilele de vară, razele de soare,
Nopţile senine, stelele şi luna
Pentru totdeauna…
Vremea care curge n-am putut s-o ţin.

Am închis în palmă pui de rândunele,
Le-am simţit bătaia inimii în chin;
Am oprit în braţe dragostele mele…
Pasăre de-o toamnă, dragoste cu jele,
Le-am cules ca frunza moartă când dă bruma
Pentru totdeauna…
Vremea care zboară n-am putut s-o ţin.

Am păstrat în suflet gânduri, vorbe, glume,
Zâmbetul ce iartă, plânsetul hain;
Am păstrat în minte fete fără nume
Întâlnite-n cale şi pierdute-n lume,
Le-am în mine una câte una
Pentru totdeauna…
Vremea, vremea însă, n-am putut s-o ţin.

103



Ne-au părăsit pe veci
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Ioan Rocsin a plecat Acasă
Conducătorul Bisericii Penticostale nr. 1 din Micherechi, Ioan Rocsin, a plecat 

la cele veşnice în ziua de 12 septembrie. Slujitorul lui Dumnezeu s-a stins din 
viaţă la vârsta de 59 de ani, în urma unui infarct subit.

Ioan Rocsin a condus Adunarea Penticostală din anul 2006, fiind un lider 
deosebit de activ şi evlavios, în slujba confraţilor şi a consătenilor săi, fie vorba 
de adulţi, tineri sau copii. L-a slujit pe Mântuitorul său neobosit şi I-a rămas 
credincios până la ultima suflare.

Serviciul de înmormântare a avut loc pe 14 septembrie, în cimitirul din Mi-
cherechi, fiind săvârşit de preşedintele Cultului Penticostal din Ungaria, Pataky 
Albert, de pastorul Bisericii Penticostale „Tabor” din Oradea, Ioan Bogdan, şi 
de pastorul Bisericii Penticostale nr. 1, Durkó Albert. 

Ioan Rocsin şi-a încheiat misiunea pe pământ, a luptat lupta cea bună, şi-a 
isprăvit alergarea, şi-a păzit credinţa, iar de acum îl aşteaptă în Cer cununa 
neprihănirii. 

Au rămas în urma lui Ioan Rocsin soţia Maria, fiul Ioan Aron şi fiica Zorica, 
precum şi ceilalţi membri ai familiei lărgite, care au fost încurajaţi să-i continue 
credincioşia în lucrarea lui Dumnezeu, Tatăl orfanilor şi Apărătorul văduvelor.

Rita Pătcaş

Ioan Rocsin (1958–2017)
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In memoriam
Pr. Ilie Ciocan
1950–2017
După 42 de ani în care a binecuvântat şi purtat în rugăciuni generaţii de 

credincioşi, părintele Ilie Ciocan, preotul paroh al Bisericii Ortodoxe Române 
din Bătania a trecut la cele veşnice duminică, 1 octombrie, în ziua de prăznuire 
a Acoperământului Maicii Domnului.

Vrednicul slujitor al altarului, Pr. Ilie Ciocan s-a născut în Arad, la 1 mai 1950. 
Școlile primare şi liceul le-a terminat în Arad, după care în 1968 a dat examen şi 
a reuşit să intre la Facultatea de Teologie din Sibiu. A absolvit facultatea după 
căsătorie, a fost apoi sfinţit de preot şi a fost repartizat la prima sa parohie, 
la o distanţă de 25 de kilometri de Arad. În 1990, imediat după evenimentele 
revoluţionare din România a fost solicitat să vină la parohia din Bătania. De 
această parohie l-a legat personal faptul că străbunicul său s-a născut în Bă-
tania, în 1870, dar avea în sat şi destul de numeroase rudenii care l-au primit 
cu braţele deschise. A fost instalat oficial la Bătania pe 28 aprilie 1991, fiind 
primul preot misionar care a venit în Ungaria, de aceea a administrat scurt 
timp şi parohia din Cenadul Unguresc şi din Chitighaz, unde nu erau încă preoţi 
care să slujească. Ajuns la Bătania s-a implicat în viaţa culturală şi religioasă 
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a comunităţii, a avut relaţii foarte bune cu şcoala românească, a participat la 
toate evenimentele comunităţii. A organizat cu elevii şi cu credincioşii nume-
roase excursii şi pelerinaje în România. 

Părintele Ilie Ciocan a slujit 42 de ani în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor, 
15 ani a fost preot la o parohie din Arad şi 27 de ani a fost păstorul credincio-
şilor din Bătania. 

Glumeţ din fire, un om foarte cumsecade, cu frica lui Dumnezeu, părintele 
avea în ultimii ani o singură mare durere pe care nu o putea ascunde, cea pro-
vocată de moartea neaşteptată a fiului lor, tragedie care l-a doborât. Uşa mai 
mult decât modestei lui locuinţe a fost mereu deschisă tuturor credincioşilor 
şi românilor sosiţi la Bătania, de multe ori chiar şi pentru o informaţie cât 
de mică. Acasă la părintele Ciocan era locul unde găseau vorba românească. 
Avea o blândeţe plină de nădejde, era de o simplitate pilduitoare şi le vorbea 
credincioşilor pe înţelesul lor. 

Părintele Ilie Ciocan, fiind la vârsta pensionării, nu a mai reuşit să se bucure 
de anii de pensie, în ultimele luni de viaţă a fost copleşit de o boală grea, care 
l-a răpus în dimineaţa zilei de duminică, 1 octombrie. La căpătâiul său au fost 
alături de el soţia Rozalia şi fiica sa Anca, care l-au sprijinit cu multă dragoste.

A fost condus pe ultimul drum de către familia îndurerată, rude, prieteni, 
credincioşi, de către colegii săi preoţi şi, nu în ultimul rând, de către arhiereii: 
ÎPS Timotei al Aradului şi PS Siluan, Episcopul Românilor din Ungaria, în ziua 
de 3 octombrie 2017, la Arad, unde a fost înmormântat.

Fie-i ţărâna uşoară şi veşnică pomenirea!
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Omul sfinţeşte locul
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– Zece ani este o perioadă de timp nici prea scurtă, nici prea lungă. Ați fost numit 
Episcop al românilor ortodocși din Ungaria la o vârstă tânără, la 36 de ani, plin de 
putere și forță creativă. Ce gânduri vă încearcă la zece ani de slujire arhierească? Cum 
apreciați realizările din acești 10 ani?

– În primul rând un sentiment de mulţumire şi de recunoştinţă faţă de 
Bunul Dumnezeu, pe Care L-am simţit aproape în aceşti ani şi în noua misiune 
care mi-a fost încredinţată atunci, de a-i îndruma duhovniceşte pe românii 
ortodocşi din Ungaria. Nu a fost uşor, mai ales la început, deoarece este o 
responsabilitate mare, faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, de clericii şi 
credincioşii care alcătuiesc comunitatea ortodoxă românească din Ungaria 
şi care, după anul 1920, şi-au dorit cu ardoare să se poată organiza la nivelul 
unei Eparhii şi să-şi păstreze, astfel, credinţa şi datinile strămoşilor lor. Iar 
cerinţele de a sta în fruntea clericilor şi a conduce o Eparhie nu sunt chiar 
atât de simple. Dar, pe de altă parte, un mare avantaj a fost şi faptul că nu 
am fost eu începătorul de drum în această misiune nobilă, ci veneam după o 
slujire rodnică, dinamică şi foarte eficientă, desfăşurată în fruntea Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria de predecesorul meu şi cel dintâi Chiriarh al 
acestei Eparhii, hirotonit şi instalat în Catedrala Episcopală din Jula în 1999, 
de Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie Drincec, care a organizat şi a condus 
această Episcopie cu vrednicie, timp de 8 ani, mai înainte de a ajunge Episcopul 
Oradiei. De fapt, am şi fost călugăriţi deodată, la Mânăstirea Hodoş-Bodrog, 
din judeţul Arad, în 11 august 1995 şi iată că şi în Ungaria, după un număr 
oarecare de ani, am avut o misiune comună, desfăşurată pe rând, în cadrul 

„Rezonez direct cu bucuriile
şi necazurile oamenilor de aici”

PS Siluan, la 10 ani de slujire arhierească printre românii ortodocși din Ungaria

Exact cu 10 ani în urmă, pe 8 iulie, în ziua când Biserica ortodoxă îi sărbă-
toreşte pe Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion, sfinţi dobrogeni din a căror 
moaşte se găsesc părticele şi în Catedrala Sf. Nicolae din Jula, a avut loc 
hirotonia şi instalarea celui de-al doilea Arhiereu al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria, PS Siluan Mănuilă. Zeci de preoţi şi sute de credin-
cioşi români din Ungaria, dar şi mulţi oaspeţi din România au participat 
la slujba de hirotonie, un moment solemn şi de mare însemnătate pentru 
Biserica noastră. La aniversarea a unui deceniu de la instalarea sa în funcţia 
de Ierarh, Preasfinţitul Părinte Siluan ne-a mărturisit despre bucuriile, 
grijile şi planurile sale.
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aceleaşi comunităţi. Îi mulţumesc, şi pe această cale, pentru încrederea şi 
sprijinul acordate de-a lungul vremii.

În acest context, recunoştinţa faţă de Dumnezeu şi de toţi cei care au conturat 
drumul existenţei mele până la momentul respectiv, din 8 iulie 2007, dar şi 
după aceea, este cea care primează, şi de asemenea, mulţumirea sufletească 
pentru toţi aceşti ani.

Consider că au fost ani importanţi şi rodnici, atât din punctul de vedere al 
acomodării şi exercitării misiunii încredinţate, cât şi al realizărilor din această 
perioadă, la nivel personal, dar şi al instituţiei pe care o conduc. Astfel, menţio-
nând câteva dintre aceste realizări, aş remarca faptul că în interiorul Episcopiei 
am reuşit să menţinem un bun echilibru şi o colaborare între clericii ei, dar 
şi în raport cu conducătorii celorlalte instituţii româneşti din Ungaria şi, în 
special, din Jula. Au fost făcute câteva restaurări importante la biserici, case 
parohiale, sau alte clădiri, ca de pildă la Catedrala Episcopală din Jula, prin-
tr-un proiect european transfrontalier, la Aşezământul Monahal Românesc din 
Budapesta, la bisericile din Jula Mică, Micherechi, Apateu, Săcal, Otlaca-Pustă, 
Bichişciaba, Bichiş, Jaca, Crâstor, Vecherd, etc., dar mai rămân încă multe de 
făcut şi în acest domeniu. Au fost inaugurate instituţii sau clădiri noi, ca de 
pildă Aşezământul Monahal Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” şi Centrul 
Misionar-Pastoral şi Cultural „Sfântul Vasile cel Mare” de la Budapesta; Expo-
ziţia Muzeală Permanentă a Episcopiei, realizată la Jula, cu obiectele cele mai 
reprezentative, de patrimoniu, de la diferite Parohii care alcătuiesc Episcopia; 
altarul de vară, în stil maramureşean şi ansamblul din parcul Catedralei, de la 
Jula; paraclisul de lemn, tot în stil maramureşean, de la Parohia Otlaca-Pustă; 
altarul de vară, parcul cu habitat natural, poarta maramureşeană, achiziţio-
narea fostei şcoli confesionale şi amenajarea curţii, la biserica din Apateu; 
paraclis nou, pentru românii din Seghedin, amenajat la Hotelul Forrás, prin 
colaborare cu conducerea hotelului, etc. A fost întărită colaborarea cu Eparhii 
şi Episcopi din România, care au participat, împreună cu alţi slujitori şi grupuri 
corale, la numeroase hramuri de biserici şi alte manifestări culturale, ţinute la 
biserici româneşti din Ungaria. A fost acordată o atenţie mai mare şi copiilor, 
prin ore şi tabere de religie, sau tabere de iconografie, ţinute la Budapesta, 
Jula, Micherechi, Jaca, Otlaca-Pustă, Bătania, sau prin implicarea copiilor în 
diferite acţiuni social-caritative şi în reînvierea unor tradiţii româneşti, ca de 
pildă cea a colindatului, de Crăciun, etc.

În concluzie, deşi ar mai fi încă multe de făcut, cred că rolul şi realizările 
Bisericii Străbune, prin intermediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, şi 
nu doar în cei 10 ani, ci de când a început ea să funcţioneze propriu-zis, au fost 
considerabile şi benefice pentru membrii ei, dar şi pentru întreaga comunitate 
românească din Ungaria, pentru echilibrul ei şi pentru menţinerea identităţii 
naţionale, spirituale şi culturale, româneşti şi ortodoxe.
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– Ce ați fi făcut altfel?
– Având în vedere faptul cu 

atunci când am venit în Ungaria 
eram deja Ieromonah, adică Preot 
călugăr şi Duhovnic şi că anterior 
am avut atât o activitate în cadrul 
Episcopiei Aradului (la Mânăsti-
rile Hodoş-Bodrog şi „Sfântul Si-
meon Stâlpnicul”, din Arad-Gai), 
cât şi o perioadă de studii post-u-
niversitare în Grecia, la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Atena, 
unde am învăţat şi limba greacă 
modernă, probabil că în cazul în 
care nu ajungeam la românii din 
Ungaria, aş fi continuat activita-
tea de slujire în cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române, într-una din-
tre mânăstirile sau aşezămintele 
bisericeşti din România, de pildă 
din Episcopia Aradului, de unde 
am şi plecat în Grecia, sau de la 
Muntele Athos. Dar dacă Dum-
nezeu a rânduit ca lucrurile să urmeze acest curs şi având în vedere toate cele 
petrecute în aceşti ani, cred că nu a fost întâmplător, că aşa a binevoit El şi că 
mi-am făcut datoria, măcar şi într-o oarecare măsură. Timpul, însă şi trecerea 
lui, este un sfetnic bun şi un evaluator obiectiv a tot ceea ce rămâne în urma 
fiecăruia dintre noi.

– Care v-au fost prioritățile, sau obstacolele în ceea ce ați realizat?
– După cum spuneam şi în cuvântul de instalare, ţinut în 8 iulie 2007, do-

rinţa mea era aceea de a continua lucrarea începută de predecesorii mei, de a 
întări şi consolida rolul Bisericii noastre, în primul rând în conştiinţa clerului 
şi credincioşilor noştri, dar şi în raport cu alte instituţii româneşti din Ungaria, 
cu instituţii ale Statului Ungar şi Român (reprezentanţele diplomatice, de 
la Jula, Seghedin şi Budapesta), cu celelalte jurisdicţii ortodoxe din Ungaria 
(sârbi, greci, bulgari, maghiari şi ruşi) şi cu alte confesiuni; de a înmulţi, prin 
rugăciune şi slujbe, dar şi prin exemplul personal, numărul celor care merg la 
biserici; să încercăm să avem o relaţie bună cu şcolile şi un cuvânt de spus în 
viaţa elevilor români din Ungaria; să avem grijă de restaurarea bisericilor şi de 
sporirea patrimoniului material şi cultural al Parohiilor noastre; de a păstra o 
bună legătură cu Eparhiile Surori din România şi de a face cât mai cunoscută 
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existenţa, activitatea şi valorile românilor din Ungaria, prin mediatizarea 
foarte eficientă şi promptă a tuturor activităţilor şi realizărilor importante 
ale Episcopiei noastre, în special prin mijloacele de comunicare media ale 
Patriarhiei Române (TV Trinitas, Centrul de Presă „Basilica”, Ziarul „Lumina”, 
etc.), ale comunităţii româneşti din Ungaria („Ecranul nostru”, Emisiunea de 
radio în limba română, de la Studiourile din Seghedin, revistele „Foaia Româ-
nească” şi „Cronica”, din Jula), şi prin alte entităţi media, etc. Și obstacolele au 
fost numeroase, de-a lungul vremii, dar cred că am reuşit să le depăşim. Între 
acestea menţionăm: lipsa de experienţă, la început; puţinătatea personalului 
şi a fondurilor materiale; numărul mic al celor care constituie astăzi comu-
nitatea românească din Ungaria şi anumite reticenţe, din partea ei; mentali-
tatea oamenilor şi felul cum au fost înţelese şi apreciate anumite eforturi ale 
noastre; cunoaşterea în mai mică măsură a limbii române, de către membrii 
comunităţii, şi a limbii maghiare, din partea noastră; anumite probleme de 
birocraţie; lipsa de coeziune, sau încetineala cu care aceasta se poate realiza, 
spre binele instituţiilor şi a oamenilor din cadrul comunităţii, etc.

– De 10 ani ca Episcop, dar ca preot misionar trăiți printre românii din Ungaria 
de aproape 20 ani. Ce simțiți atunci când se întâmplă în comunitate un eveniment 
de bucurie? Se întâmplă să fiți trist, sau să lăcrimați pentru românii ortodocși din 
Ungaria și pentru unele întâmplări de aici?

– Da, mi s-a întâmplat de multe ori, să rezonez direct cu bucuriile şi ne-
cazurile oamenilor de aici şi cred că este firesc să fie aşa, mai ales atunci 
când ajungi să îi cunoşti mai bine pe oameni şi să se dezvolte un sentiment 
reciproc de respect şi apreciere. Nu întotdeauna a fost aşa şi aceasta cred că 
s-a datorat şi faptului că la început nu cunoşteam deloc limba maghiară şi a 
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intervenit această barieră inevitabilă a comunicării, în special la românii din 
Bihorul Unguresc, unde mi-am desfăşurat prima parte a activităţii de cleric, 
iar un oarecare rol l-au jucat şi particularităţile oamenilor şi ale comunităţii 
româneşti, în general, pe care ajungi să le descoperi cu timpul. Însă şi în acea 
perioadă, ca Ieromonah şi Stareţ la Mânăstirea din Săcal, de pildă, i-am sim-
ţit pe oamenii de acolo ca pe nişte bunici ai noştri, care apreciau prezenţa şi 
lucrarea noastră în mijlocul comunităţii lor. Pe parcurs, a venit şi o cunoaştere 
mai bună a românilor din Ungaria, a felului cum funcţionează instituţiile de 
aici, a eforturilor şi realizărilor lor, dar şi a dificultăţilor cu care se confruntă, 
a rolului pe care trebuia să îl joc, în noua calitate, de Ierarh şi Arhipăstor al 
lor, dar şi de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române şi de liant, şi din acest 
punct de vedere, şi apoi acest sentiment de preţuire şi de ataşament al unora 
faţă de alţii a crescut foarte mult, încât aş putea spune că în prezent suntem 
pe aceeaşi lungime de undă, şi la bine, şi la greu.

– Cu ce gânduri vă îndreptați spre anii ce urmează? Ce vă propuneți pentru viitor?
– Cu gânduri de speranţă şi de încredere în Bunul Dumnezeu, care cred că 

ne va ajuta să continuăm şi să dezvoltăm ceea ce am reuşit să facem şi până 
în prezent. Cu mai multă linişte, decât acum zece ani, pentru că între timp a 
intervenit şi o experienţă de viaţă şi o altă cunoaştere a realităţii, care contează 
foarte mult. Și cu rugăciune către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către 
toţi Sfinţii Săi, pentru a ne lumina şi ajuta în continuare, pentru că, după cum 
se ştie şi spune şi cuvântul scripturistic, oricât ar fi de talentat, de priceput şi de 
bine intenţionat omul, fără ajutorul lui Dumnezeu şi al Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, nu putem să facem nimic (Ioan 15, 5). Sau, în nici un caz, nimic 
din cele ale Bisericii, care trebuie să se facă potrivit dorinţei, îndemnurilor şi 
poruncilor Lui.

Pentru viitorul apropiat, îmi doresc să putem continua slujirea în mijlocul 
tuturor credincioşilor noştri, să putem atrage mai mulţi oameni, dar şi tineri, 
la Biserică şi la Sfintele Slujbe, să descopere, de bunăvoie, sau să redescopere, 
să aprecieze şi să iubească principiile şi valorile credinţei noastre ortodoxe, 
datinile şi tradiţiile noastre strămoşeşti şi româneşti, să putem forma împreună 
o mare familie, care se simte bine împreună, care ştie să îşi descopere proble-
mele şi năzuinţele şi să lupte pentru îndeplinirea lor, în deplin respect faţă de 
ceilalţi, care ştie să transmită copiilor lor şi alte valori, în afară de cele materi-
ale şi lumeşti. Să putem continua restaurarea bisericilor şi capelelor noastre, 
mai ales ale celor care au grabnică nevoie de reparaţii. Să avem mulţumire 
sufletească, din tot ceea ce facem şi să putem, de asemenea, continua rolul 
benefic pe care cred că l-am avut în sufletele şi vieţile oamenilor şi să mergem 
înainte, cu nădejde, râvnă şi bucurie, pe calea care duce spre dobândirea vieţii 
veşnice şi a Împărăţiei Cerurilor, după tradiţia şi învăţăturile Bisericii noastre 
Româneşti şi Ortodoxe.                                                                                                           E.Ş.

113



Moștenirea
Discutând despre mass-media de limba română din Ungaria, merită să scor-

monim puţin trecutul. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o presă eminamente 
naţională, cu un statut socio-politic minoritar însă. De la bun început merită să 
subliniem faptul că avem de a face cu un fenomen cultural specifi c care apare, 
la un anumit moment al dezvoltării sociale, în cadrul unui stat poliglot, care se 
defi neşte, după bine cunoscutul model francez, ca stat naţional cu o naţiune 
unitară şi indivizibilă.

La început, între 1705–1730, în Ungaria apare o presă de limbă latină, urmată 
din 1730 de ziare în limba germană, iar primul ziar în limba maghiară, Magyar 
Hírmondó (Curierul Maghiar) vede lumina tiparului numai cu o jumătate de secol 
mai târziu, în 1780, la Pojon (Bratislava), având doar 320 abonaţi. De remarcat 
este şi faptul că centrul presei maghiare până la 1806 este Viena1.

Dacă primele ziare din Ungaria încadrată în Imperiul Habsburgic satisfac 
necesităţi socio-culturale şi sunt produsul trecerii de la lumea veche la lumea 
modernă, odată cu apariţia jurnalelor ungureşti începe lupta pentru limba şi 
cultura naţională – la toate naţionalităţile din Imperiu. Suntem în epoca în 
care popoarele din monarhiile absolute, sub in�luenţa ideilor iluministe, îşi 
ridică fruntea şi îşi revendică dreptul la propria limbă şi cultură, defi nindu-se 
ca entităţi popular-naţionale de sine stătătoare.

La românii din Imperiul Habsburgic, startul luptei naţionale este marcat de 
activitatea cultural-ştiinţifi că, lingvistică şi istoriografi că a corifeilor Școlii Ar-
delene, ei fi ind primii mari deşteptători ai neamului românesc, care, pendulând 
între Blaj şi Buda, desfăşoară o activitate de politică culturală ale cărei valuri 
ajung şi la românii de pe versantul est-sudic al Carpaţilor.

Cât priveşte jurnalistica în limba română, începutul se leagă de apariţia, 
în 1821, la Buda, a publicaţiei „Biblioteca românească”, redactată de Zaharia 
Carcalechi. Revista (de fapt o culegere de texte istorice şi literare) lui Carcalechi 
constituie începutul luptei românilor din Ungaria pentru recunoaşterea lor ca 
o entitate naţională separată, susţinând ideea românismului generat şi lansat 
de reprezentanţii Școlii Ardelene.

De la această dată şi până la al Doilea Război Mondial, deci timp de două 
secole, cultivarea limbii şi a clturii naţionale îi revine în exclusivitate naţiunii 
sau naţionalităţii respective, statul monarhic sau naţional refuzând să-şi asume 

Presa românilor din statul naţional ungar
Trecut şi prezent
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responsabilitatea în această privinţă, mai ales când era vorba despre susţinerea 
unei culturi minoritare. Un exemplu grăitor oferă iniţiativa din 1869 a lui Iosif 
Vulcan de a lansa ideea înfi inţării unui teatru român în Austro-Ungaria. Când, la 
începutul anului 1870, în Parlamentul din Pesta începe să se dezbată subvenţia 
teatrului de stat maghiar, Iosif Hodoşiu, în numele deputaţilor români, cere 
votarea unui ajutor de 200. 000 de forinţi pentru viitorul teatru român. Evident, 
cererea e respinsă, despre o susţinere a culturii minorităţilor naţionale nu putea 
fi  vorba.2 Statul naţional ungar îşi subvenţiona deja teatrul, fi ind considerat o 
instituţie de interes de stat, presa nu se bucura însă de acest privilegiu. Nemţii 
şi ungurii erau într-o poziţie politică şi economică avantajoasă, deoarece aveau 
o burghezie mai bogată, drept urmare cultura lor se dezvolta într-un ritm mult 
mai mare decât cultura celorlalte popoare din Monarhia Austro-Ungară.

Subvenţionarea presei rămăseseră aşadar o obligaţie a marii burghezii lumi-
nate. Presa românească din statul stăpânit de austrieci şi unguri a fost susţinută 
de cei mai bogaţi şi conştienţi români, în mare masură de macedoromânii care 
în Ungaria se treziseră la conştiinţă naţională şi aduc o contribuţie decisivă la 
promovarea limbii şi culturii române din această ţară, mai ales în secolul al 
XIX-lea.3 Refuzul statului de a subvenţiona activităţile culturale ale popoarelor 
nemaghiare a fost un element esenţial al politicii sale de omogenizare etnică. Dar 
şi un perfect bumerang pe care adepţii statului naţional uniform, cu o singură 
naţiune, nu au ştiut şi nu au putut să-l evite: formarea unor societăţi paralele 
şi înstrăinarea naţionalităţilor de patria comună; ca apoi despărţirea de ea să 
meargă, la sfârşitul Primului Război Mondial, ca pe roate.

Statul ungar abia acum, de fapt, numai după al Doilea Război Mondial, în-
tr-un context politic de dezmeticire a popoarelor europene trecute prin două 
con�lagraţii mondiale, post festa, îşi schimbă întrucâtva atitudinea faţă de 
alterităţile naţioanle. Această schimbare la faţă a majorităţii naţionale faţă 
de naţionalităţi are loc după ce numărul lor, în urma deciziei de la Versailles, a 
scăzut în mod drastic şi se materializează prin reînfi inţarea şcolilor desfi inţate 
între cele Două Războaie Mondiale, întemeierea unor licee şi catedre academice 
pentru formarea cadrelor didactice de şcoli generale (clasele V–VIII). Sunt apoi 
înfi inţate pentru naţionalităţile istorice (germani, români, slovaci şi sud-slavi, 
adică croaţi şi sârbi) câte o asociaţie civilă menită să reprezinte interesele acestor 
mici comunităţi, transformate, după trecerea la regimul socialist (1948), în „uniuni 
culturale”, dirijate de stăpânii noului regim. Fiecare naţionalitate avea dreptul la 
un ziar cu apariţie lunară sau bilunară, iar mai târziu, săptămânală. Se pare că 
statul maghiar abia acum, între 1946–1949, încearcă să repare ceea ce, în pofi da 
promisiunilor făcute la Trianon cu privire la protejarea drepturilor minoritare4, 
după Primul Război Mondial nu a făcut, dimpotrivă, instituţiile întemeiate în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea au fost lăsate în voia naţionalismului 
intransigent. Ceea ce a fost readus în această perioadă relativ democratică s-a 
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păstrat şi în era socialistă care s-a instaurat după 1948, lăsând unora impresia 
că „umanismul socialist” ne-a salvat de o dispariţie prematură. Cert este însă că 
politica paternalistă a statului între 1949–1989 a făcut posibilă formarea unei 
supţire pături de intelectuali care a ţinut în viaţă mica comunitate aşa şi aşa încă 
românească. Spiritul întrucâtva liberal de după 1956 permite întemeierea unor noi 
instituţii româneşti dintre care se remarcă emisiunile radio în 1980 şi emisiunile 
tv în 1983. Acestea, conform fi lozofi ei politice a statului naţional, ar fi  trebuit 
să aibă un rol de cultivare a limbii şi culturii minoritare, ceea ce însemna, în anii 
1970–1980, promovarea valorilor culturale locale, contribuind la cristalizarea unei 
idei izolaţioniste, de îndepărtare de restul naţiunii române, care la noi a prins 
rădăcini fără nici o difi cultate din momentul ce după Primul Război Mondial s-au 
întrerupt pentru mult timp fi ravele relaţii pe care românii de la periferia vestică 
le-au avut cu majoritatea neamului. Această politică de îndepărtare şi izolare a 
periferiei de centru, sugerată de sus în jos, a avut succes din mai multe motive 
politice şi socio-culturale, în cazul românilor datorită standardului de viaţă şi 
convingerii nestrămutate că pentru ei Budapesta oferă modelul de urmat şi nu 
Bucureştiul. Situaţia s-a schimbat într-o oarecare măsură după 1989, poziţiile 
izolaţionalismului însă au rămas solide la o parte a cetăţenilor maghiari de etnie 
română. Perpetuarea atitudinii izolaţioniste a românilor din Ungaria se explică 
atât prin complexul de inferioritate determinat de cunoaşterea insufi cientă a 
limbii materne, cât şi de noul val promiţător de politică minoritară inaugurat 
de autorităţile maghiare odată cu schimbarea regimului politic (1989), care, 
până la urmă, nu a marcat totuşi o cotitură calitativă în viaţa naţioanlă a celor 
13 naţionalităţi din Ungaria, dar a oferit un nou cadru de manifestare culturală 
şi o fi nanţare garantată de la buget. Legea pentru naţionalităţi aprobată în 
19935 introduce, pe lângă păstrarea sferei civile, o nouă formă de organizare 
şi administrare a vieţii minoritare, sistemul autoguvernământului fi nanţat de 
stat, de la care se aştepta stoparea sau măcar încetinirea asimilării. Nu a fost 
să fi e aşa, la noi banii nu au făcut minuni, nu ne-au făcut mai buni români, în 
schimb au adus multe vrăjmăşii. Nu am fost destul de iscusiţi ca să ne ferim 
de această capcană!

Lumea prin care românii din Ungaria au trecut în societatea ungară apare în 
presa locală de totdeauna cu o oarecare aproximaţie, explicabilă prin dependenţa 
minorităţii faţă de majoritatea naţională. Combativă, uneori duşmănoasă, xe-
nofobă chiar6, mai ales între 1867-1918, de obicei potrivnică intereselor politice 
maghiare, apoi, când reapare, după mai multe decenii, în 1951, la începutul erei 
socialiste, singurul ziar românesc, „Libertatea naostră”, adoptă, cedând presiunilor 
politice, o atitudine conformistă. În aceste vremuri, apariţia unui ziar destinat 
comunităţii româneşti a constituit totuşi un moment istoric şi a fost, pe lângă 
şcoli, singurul mijloc de coeziune naţională. A avut un merit incontestabil în 
formarea unei noi intelectualităţi române în Ungaria trianonică, în educarea 
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tinerilor în spirit naţional, căci pe atunci cei mai buni elevi erau puşi să scrie la 
„Foaie…” De altfel, ziarul oferea singura posibilitate de a ieşi din anonimat şi a 
deveni cunoscut în comunitate. Poetul Lucian Magdu, de exemplu, era foarte 
mândru de primele poezii publicate în 1955, în „Libertatea Noastră”. O parte a 
generaţiei lui Magdu, scriind pentru ziar, au învăţat să scrie corect şi frumos în 
limba maternă, să gândească româneşte. Cum poetul bătănian spune în poemul 
programatic „Mărturisire”:

El m-a-nvățat iubirea, ura,
Să scriu frumos și să visez.
Pe om cuvântu-l face om,
Cuvântul poate da putere,
De aceea-mi cizelez cuvântul,
L-îmbrac în haina ce se cere.7

Într-a devăr, pentru românii din Ungaria limba maternă a însemnat întot-
deauna, şi înainte şi după Lucian Magdu, cea mai mare problemă identitară. 
Din următoarele motive: 1. Gândesc ungureşte, provocându-le mari difi cultăţi 
când sunt puşi să vorbească limba literară română, care se deosebeşte diame-
tral de logica limbii maghiare; 2. Românii istorici, fi e că moştenesc sau nu în 
familie graiul local, nu reuşesc, în proporţii de masă, să însuşească în şcoală sau 
alte instituţii (biserică, de exemplu) în mod impecabil limba română comună 
(limba literară). Acesta a fost şi în timpul lui Ioan Slavici, acesta este şi acum, 
la începutul mileniului al treilea, principalul motiv al asimilării românilor 
din Ungaria: incapacitatea de a trece de la grai la limba literară, respectiv de 
a o însuşi la un nivel adecvat. Nu e vorba despre o autojustifi care, ci despre 
o realitate, deoarece varianta îngrijită a limbii române la românii din partea 
de vest a naţiuni nu a fost însuşită până la Primul Război Mondial, când este 
stabilită noua frontieră dintre Ungaria şi România, prin care este despărţită 
mica comunitate română de restul naţiunii. Această situaţie a făcut imposibilă 
organizarea unui învăţământ românesc performant, cu atât mai mult cu cât 
preoţii şi învăţătorii care vorbeau bine româneşte, dar au fost în comunele lor 
principalii organizatori ai Marii Adunări Naţionale de a Alba Iulia, în toamna 
anului 1918, au fost nevoiţi să părăsească Ungaria. (Acest învăţământ a fost 
potrivit pentru a ţine trează conştiinţa românească a comunităţii, dar nu şi a 
o face aptă pentru a se deprinde cu cultura universală românească!) Iar când, 
după al Doilea Război Mondial, în 1951, apare, la Giula, primul ziar româneasc, 
Libertatea Noastră, la redactarea lui contribuie şi profesori veniţi din România 
după război. Când reapare la Budapesta, în 1957, sub titlul „Foaia Noastră” ziarul 
românilor fi nanţat de statul ungar, redactor este, la început, Petru Anton, poet 
venit şi el din România, precum tot de acolo sunt veniţi Endre Pál�fy, redactorul 
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şef, Gheorghe Kovács şi Livia Stănescu-Santău, care l-au îngrijit din punct de 
vedere lingvistic în perioada pestană. Pentru a face faţă, gazeta noastră a avut 
nevoie de un spijin „exterior”, de un „tutore” lingvistic şi profesional şi în perioada 
care începe cu 1 iulie 1971, când este readusă la Giula, în „capitala” românilor 
din Ungaria. Rolul acesta l-a jucat în mod remarcabil, timp de mai bine de trei 
decenii (1971–2003), profesoara de naţionalitate germană Edda Illyés, venită la 
noi de la Timişoara. Această stare de lucruri la „Foaia românească” a luat sfârşit 
odată cu aducerea, în 2000, de redactor şef pe Eva Iova-Șimon, de la emisiunea 
radio de limba română din Seghedin. Semnifi cativ este însă faptul că Autogu-
vernarea Românilor din Ungaria când decide, prin 2000, să-şi întemeieze un 
ziar propriu, nu poate angaja ziarişti români născuţi în Ungaria, la săptămânalul 
„Cronica” (2001), fi ind nevoită să angajeze jurnalişti veniţi de „dincolo. În lipsă 
de perspectivă, tinerii noştri nu mai fac studii în domeniul mass-media, cum 
nu mai fac, de prin 2000, nici la instituţii de formare a cadrelor didactice. Peste 
câţiva ani, puţinele şcoli care au mai rămas nu vor avea învăţători şi profesori.

Succint: problemele românilor din Ungaria de azi îşi au, fără excepţie, punctul 
de plecare în trecutul nefavorabil, care nu le-a oferit posibilitatea de a însuşi, 
până la îndepărtarea lor de restul neamului românesc, elementul esenţial al 
conştiinţei naţionale, limba, și anume varianta îngrijită, zisă literară a limbii materne, 
rămânâd până în zilele noastre la graiul local, care dispare şi el de pe o zi pe alta. 
În epoca modernă, la noi, de prin anii ’50-’60, graiul şi-a pierdut rolul pe care îl 
avea odinioară ca mijloc de comunicare, precum şi funcţia de prezervare a co-
munităţii. Prin urmare, salvarea acestei mici comunităţi ar fi  fost posibilă numai 
prin însuşirea corespunzătoare şi în dimensiuni de masă a limbii literare româ-
neşti. Și acum aceasta ar fi  sarcina fundamentală a instituţiilor de învăţământ 
de la grădiniţă până la universitate. Altfel, omul nu-şi poate păstra şi motiva 
identitatea naţională, numai amintirea ei… Responsabilii principali, Ungaria şi 
România, s-au ocupat măcar o dată în ultimii 100 de ani de această problemă?

Intelectualii (profesorii, ziariştii, preoţii etc.), într-un număr redus şi ei, nu sunt 
mulţumiţi cu ceea ce, cât şi cum primesc de la statul lor şi ţara-mamă. Doleanţele 
lor profesionale însă nu prea sunt luate în consideraţie. Politicul nebulos domină 
şi acum relaţiile dintre cele două state. Recent, la 27 februarie 2017, la Budapesta, 
în prezenţa ministrului de externe al României, Teodor Meleşcanu, şi-au spus iar 
păsurile, cine ştie a câta oară, românii din Ungaria. Despre întâlnirea care a avut 
loc în capela ortodoxă din capitala ungară, o personalitate tare a comunităţii 
spunea că românii din Ungaria „De la Budapesta cer fi nanţare normală pentru 
întreţinerea instituţiilor lor, şcoli, grădiniţe, biserici, asociaţii, organizaţii, prin 
care să-şi păstreze limba, credinţa identitatea”. Numai că Ungaria este convinsă, 
de la vlădică până la opincă, că duce o politică minoritară exemplară şi de aceea 
arată cu precădere spre Bucureşti, considerând că şi ţara-mamă trebuie să-şi 
asume conştiinţa datoriei faţă de conaţionalii săi, idee însuşită şi de unii români 
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din Ungaria. Iată ce citim în articolul citat cu privire la cererile lor adresate gu-
vernelor României: „De la Bucureşti cer să completeze, să ajute, să pună su�let şi 
bani acolo unde nu pune Budapesta…” Nu mai vrem, domnilor miniştri români, 
să veniţi să ne ascultaţi. Vrem să ne auziţi!… Apucaţi-vă să vă ţineţi de cuvânt. 
Pentru că se poate. Pentru că mai aveţi cu cine şi pentru cine. E timpul să vreţi! 
Dacă vreţi…”8 De ce nu sunt auzite strigătele disperate ale românilor din Ungaria 
nici acum, în pragul împlinirii a 100 de ani de la formarea României Mari, nu se 
ştie cu certitudine, plauzibilă este presupunerea mai veche a Bucureştiului că 
ceea ce a rămas în Ungaria după 1920 din elementul românesc numai constituie 
o comunitate viabilă, nu este destul de românesc.

În aceste condiţii, în principiu, în lupta pentru supravieţuire naţională presa 
ar fi  putut fi  un foarte bun sprijin, dar până pe la anii 1980, singurul ziar ce vedea 
lumina tiparului din 1951 sub diferite titluri (Libertatea noastră, Foaia noastră, 
Noi, Foaia românească) nu dispunea de libertatea necesară pentru a dezbate 
problemele identitare ale comunităţii. Cântam, dansam româneşte şi, între 
timp, vorbeam ungureşte…

Realități contemporane
Presa unei minorităţi naţionale reduse la număr se deosebeşte în foarte 

mare măsură de mass-media unui stat, în cazul nostru România sau Ungaria. 
Problema fundamentală este la ora actuală „a fi  sau a nu fi ” şi numai apoi apar 
consideraţiile ideatice. Vorba unei românce despre „Foaia noastră” din anii ’60: 
„nu contează nivelul, oricum ar fi , e ziarul noastru”. Aşa gândeau „bătrânii” 
despre instituţiile şi valorile noastre spirituale!

În momentul de faţă, mass-media românilor din Ungaria constă din două 
săptămânale (Foaia românească şi Cronica), o emisiune radio cu o durată de 
două ore pe zi şi o emisiune tv cu o durată de 26 de minute pe săptămână.

Evaluările celor care citesc cu regularitate săptămânalele şi urmăresc emisi-
unile radio şi tv rămân anonime şi de obicei se rezumă la „imi place” sau „nu-mi 
place”. De la autorul acestor rânduri se aşteaptă cu ceva mai mult, deşi diletant 
e şi el; la noi specialişti sunt doar cei care redactează ziarele şi emisiunie, de 
aceea vorbim mai mult despre contextul politic al presei de naţionalitate 
decât de partea ideatică a problemei, eventual despre condiţiile în care sunt 
redactate jurnalele şi realizate programele radio şi tv. Și apoi, cine ştie ce este 
important şi ce nu, ce este adecvat şi ce nu, ce este posibil, îngăduit şi ce nu în 
cazul unor scrieri sau programe cu destinaţie specială, cum este mass-media 
unei naţionalităţi. Particularitatea acestui domeniu, a minoritarilor în general, 
este aceea că nu putem fi  egali în privinţa posibilităților şi a împrejurărilor, care, 
din motive obiective, sunt de obicei nefavorabile. Posibilităţile sunt extrem de 
reduse, împrejurările inadmisibile! Degeaba ar dori redactorul de la emisiunea 
radio, să zicem, să realizeze un dialog palpitant cu un cineast dacă comunitatea 
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românească nu are cineast sau acesta nu ştie româneşte. O problemă perma-
nentă este că redactorul nu găseşte în comunitatea căreia se adresează vorbitori 
de limbă română, în cel mai bun caz trebuie să se mulţumească cu graiul. Cât 
priveşte împrejurările, să invocăm doar un aspect al problemei despre care 
vorbim. La un program radio de două ore pe zi sunt angajaţi doi redactori şi doi 
corespondenţi! La emisiunea tv tot două posturi sunt. La „Foaia românească” 
iarăşi doi, la „Cronica” trei jurnalişti, fără pregătire profesională în domeniul 
mass-media. Ambasadorul României la Budapesta e nevoit uneori să intervină 
pe lângă Guvernul ungar ca să se poată obţine o mică îmbunătăţire.

Despre partea ideatică a săptămânalelor şi emisiunilor radio, tv, nefi ind 
specialist, e şi riscant şi difi cil să mă pronunţ. Îmi permit doar câteva menţiuni 
care nu necestă o deosebită pregătire profesională.

Dacă „Foaia românească” apare, cu o scurtă întrerupere în 1956-1957, din 1951, 
presa electronică de limba română apare la noi cu mare întârziere. Emisiunile 
radio şi tv sunt şi ele emisiuni culturale, căci în accepţia tradiţională a statului 
ungar naţionalităţile, care fac parte din naţiunea politică majoritară, nu au in-
terese politice aparte, şi numai interese lingvistice şi culturale, conform legilor 
în vigoare. Într-adevăr, românii din Ungaria nu mai au revendicări politice, deşi, 
în baza drepturilor colective, instruirea şi dreptul la educaţie în spirit naţional 
au o conotaţie politică. Din păcate, românii din Ungaria, fi ind nu numai inte-
graţi la perfecţie în societatea maghiară, ci şi în ultima fază a deculturaţiei, 
nu au nici sărbători naţionale proprii, ceea ce denotă profunzimea declinului 
naţional în care se găsesc de la Trianon încoace. Astfel, atât presa scrisă, cât şi 
presa electronică, perfect acomodate acestei relaităţi, îşi rezumă activitatea 
la relatări despre programele culturale şi tot mai mult cultural-confesionale 
ale instituţiilor româneşti, căci româneşti mai sunt doar comunităţile confesi-
onale ortodoxe şi neoprotestante. Prezintă dar nu prea analizează şi aproape 
de loc nu comentează (nu e un semn bun că, de o vreme, Eva Șimon nu mai 
scrie comentarii; comentariile anonime ale „Cronicii”, de cele mai multe ori, 
nu sunt comentarii…) Nu e numai vina ziariştilor că sunt nevoiţi să meargă în 
această direcţie. Refuzul de a „critica” se explică prin faptul că în comunitatea 
noastră tradiţională, care parcurge anevoios drumul spre o lume de „citoyen-i”, 
sesizările, observaţiile critice nu sunt tolerate, ca de obicei în micile societăţi 
în care oamenii se cunosc reciproc. Într-o altă ordine de idei, în statul nostru 
actualmente iliberal, instalat după 2010, se recunoaşte şi preţuieşte fi delitatea 
şi nu observaţia critică. Sunt şi unele excepţii. Uneori „Cronica” atacă ceea ce nu-i 
convine, mai ales politica guvernelor României cu privire la modul de tratare a 
cauzei românilor din ţara noastră, îndeosebi refuzul diplomaţiei din Ungaria 
de a legitima Autoconducerea Românilor din Ungaria. Editorialele „Cronicii”, 
însă, nu se remarcă prin un spirit critic mult dorit şi la noi, prin analize atente, 
ele sunt mai mult ţâşniturile unui copil supărat, ne luat în seamă. Ele se com-
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promit şi prin faptul că autorul lor este anonim, în pofi da dorinţei cititorilor 
de a-l cunoaşte. Proprietarul săptămânalului, Autoguvernarea Românilor din 
Ungaria, se confruntă de la bun început cu o criză de legitimare. Astfel, „Cronica” 
continuă să rămână o trompetă de propagandă a stăpânului, cu un pronunţat 
accent festivist, fără să se angajeze măcar uneori la o prezentare obiectivă a 
realităţii care o înconjoară.

Alta e situaţia la „Foaia românească”. Autorul editorialelor este cunoscut 
de toată lumea, care de la o săptămână la alta dă dovadă de un profesionism 
incontestabil. Verva acestora şi actualitatea temelor abordate sunt apreciate şi 
aşteptate cu viu interes de cititori şi, din punct de vedere profesional, constituie 
cea mai valoroasă parte a „Foii româneşti”. Se pare că Eva Șimon şi-a găsit în 
aceste editoriale cea mai potrivită modalitate de exprimare a re�lecţiilor sale 
impetuoase, iar foaia ei „trăieşte” până ce autoarea lor îndrăzneşte şi este lăsată 
să le aştearnă pe hârtie. Acest săptămânal are cea mai mare vechime la noi şi 
reprezintă o reală valoare publicistică. Ar merita să fi e susţinut atât din partea 
Ungariei cât şi de guvernele României. Săptămânalul protejat de Uniunea 
Culturală a Românilor din Ungaria trebuie să aibă însă mai mulţi colaboratori 
pentru a putea deveni în mod constant un ziar de calitate. Publicarea într-un 
număr tot mai mare a materialelor fotografi ce însă nu duce spre acest scop 
dorit, oricât de mult îi place românului de aici să se revadă în „újság”. Poza îşi 
are rolul ei estetic, esenţa unei gazete rămâne totuşi nobleţea şi profunzimea 
slovelor, cum bine a demonstrat de nenumărate ori însăşi autoarea editorialelor.

Presa electronică de limba română apare la românii din Ungaria numai în 
1980 şi are şi ea o preocupare culturală. Încercările tardive de împământenire 
a sărbătorilor naţionale ale statului român nu au avut la noi trecere. Cel mai 
mult a făcut până la urmă presa pentru conştientizarea rolului pe care l-a avut 
în devenirea neamului românesc şi cristalizarea unui stat naţional român 
evenimentele istorice din 1848, unirea Principatelor Române, cucerirea inde-
pendenţei naţionale în 1877 sau marea unire din 1918. Din motivele prezentate 
mai sus, despre o performanţă nu se poate vorbi. Atât presa scrisă, cât şi presa 
electronică, sunt perfect integrate în aceste realităţi politice determinate atât 
de stadiul înaintat al deculturaţiei, cât şi de sensibilitatea majorităţii naţionale. 
Cum să prezinte presa românilor din Ungaria, de pildă, evenimentele cu privire 
1 decembrie. Reprezentanţii românilor din Ungaria de după al Doilea Război 
Mondial nu au îndrâznit să se pronunţe, în faţa opiniei publice, în legătură cu 
aceste evenimente istorice. Nici chiar cercetătorii ştiinţifi ci! Iată de ce presa 
de aici îşi rezumă activitatea la relatări despre aceleaşi programe culturale şi 
confesionale.

Emisiunea română a Radiodifuziunii Maghiare are o vechime de aproape 
patru decenii. Redacţia trage foloase din contactele vii pe care le are cu comu-
nităţile locale şi Radiodifuziunea Română, dar nivelul programelor realizate în 
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studioul din Seghedin este destul de �luctuant. Unele programe sunt excelente, 
cum ar fi  bunăoară cele realizate de tandemul Mihaela Bucin-Iulia Kaupert 
sau, mai recent, emisiunile biblice redactate de profesoara Bucin, altele însă 
nu ating nivelul dorit şi sunt uşor de uitat. Deprimante sunt şi frecventele re-
luări. Redacţia difuzează zilnic ştiri sportive. Recomandabil ar fi  păstrarea unei 
echitabile proporţii între ştirile sportive din România şi Ungaria, respectiv din 
alte ţări. Acelaşi lucru se poate spune şi în cazul ştirilor politice. Iată un şablon: 
ştiri din comunitate, apoi din ţară şi din România.

Emisiunea românească radio are o bogată arhivă de interviuri, convorbiri şi 
relatări din care s-ar putea reconstitui o bună parte a istoriei postbelice a româ-
nilor din Ungaria; această moştenire preţioasă ar trebui îngrijită şi păstrată în 
condiţii adecvate (acelaşi lucru se poate spune şi despre redacţia tv.)

Emisiunea română din cadrul Televiziunii Maghiare este urmărită de un 
public mai numeros devât emisiunea română radio. I se distruge însă reputaţia 
prin schimbarea capricioasă a datei de difuzare a programelor, ceea ce re�lectă 
din partea autorităţilor maghiare o evidentă nepăsare faţă de ele. Se poate 
însă vorbi, fără doar şi poate, despre o reală reputaţie a redactorilor, care pot fi  
mândri de performanţele obţinute prin realizarea unor fi lme de scurt metraj şi 
premiate la diferitele competiţii ale cineaştilor. Memorabile rămân şi programele 
în cadrul cărora sunt prezentate unele anomalii ale vieţii noastre publice, cum 
ar fi  bunăoară refuzul liderilor aleşi în 1998 de a vorbi româneşte la şedinţa de 
constituire a Autoguvernării Românilor din Ungaria. Imaginea uneori e mai ex-
presivă decţât vorba; redactorii, cu studii universitare în domeniul mass-media, 
sunt destul de inventivi pentru a găsi modalităţi de exprimare-redare a unor 
idei mai absconse.

Presa scrisă şi emisiunile radio-tv, în ansamblu, satisfac necesităţile de infor-
mare-orientare a românilor din Ungaria. În emisiunile difuzate din Seghedin 
se recunosc şi din ele îşi cunosc trecutul şi valorile culturale. Sunt recunoscători 
statului ungar pentru posibilităţile de prezentare a valorilor spirituale de care 
dispun, dar nemulţumiţi de condiţiile nedemne în care ziariştii lor îşi desfăşoară 
activitatea.

Rezumat
Presa românilor din Ungaria are un profi l eminamente minoritar, defi nit 

de politica statului naţional care pune accentul pe acordarea unor drepturi 
şi posibilităţi lingvistice şi culturale, şi mai puţin pe acordarea unor drepturi 
politice, de manifestare plenară şi autonomă a identităţii lor.

În Ungaria, primele jurnale apar în limba latină, apoi în limba germană. În 
perioada de trezire la conştiinţă naţională şi de începere a luptei pentru limbă 
văd lumina tiparului primele ziare în limba maghiară şi, cu câteva decenii mai 
târziu, în limba celorlalte naţionalităţi. Statul habsburgic şi austro-ungar nu 
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şi-au asumat datoria de a fi nanţa ziarele şi activităţile culturale ale minorită-
ţilor naţionale. Ungaria numai după cel de-al Doilea Război Mondial a venit, în 
această privinţă, în ajutorul naţionalităţilor. Românii îşi tipăresc primul ziar la 
Tipografi a din Buda, în 1821, de care se leagă începutul luptei lor pentru cucerirea 
dreptului de autodefi nire ca entitate naţională de sine stătătoare.

Statul naţional, prin modul cum este conceput, tinde spre omogenizarea 
alterităţilor naţionale. În Ungaria cea mai difi cilă perioadă pentru naţionalităţi 
a fost epoca interbelică, când s-a trecut la o politică dură de maghiarizare. Între 
cele Două Războaie Mondiale românii din Ungaria nu au avut presă. După ultima 
con�lagraţie mondială politica minoritară a staului a decenit mai tolerantă. În 
1951 apare, după o pauză de mai bine de trei decenii, gazeta „Libertatea noastră”, 
care este editată sub mai multe titluri, până în zilele noastre. În 2001 vede lu-
mina tiparului „Cronica”, ca un ofi cios al Autoguvernării Românilor din Ungaria. 
Emisiunea românească radio este difuzată din 1980 (Szolnok, Seghedin), iar 
emisiunea tv din 1983 (Seghedin).

Presa scrisă şi electronică de limba română din Ungaria susţine şi re�lectă 
năzuinţele comunităţii româneşti, precum şi politica minoritară a statului, me-
todele de prezentare a realităţii în care trăieşte însă diferă de la o redacţie la alta.

Gheorghe Petruşan

Note:
1.  *** A magyar irodalom története, III, Akadémiai Kiadó, Bp., 1965, p. 55–58.
2.Gheorghe Petruşan, Iosif Vulcan şi Revista Familia, Officina KFT, Seghedin, 

1992, p. 154.
3. Vezi lucrările Mariei Berényi, îndeosebi Cultura românească la Budapesta 

în secolul al XIX-lea, Giula, 2000.
4. Vezi culegerea de documente „A kisebbségi jogok védelme” de Baranyai 

Zoltán, Szeged, 2006.
5. 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
6. Vezi, de exemplu, scrierile politice ale lui Eminescu „Să facem un congres”, 

„În unire e tăria”, „Echilibrul”, publicate în „Federaţiunea”, între 17 aprilie–11 
mai 1870.

7. Cornel Munteanu, Literatura românilor din Ungaria (1950–2008), Cluj-Na-
poca, 2009, p. 121.

8. Eva Șimon, Teatru de marionete în stil româno-ungar, „Foaia românească”, 
nr. 9, 3 martie 2017, p. 3.

(Lucrarea a fost prezentată la conferința internațională  „Mass-media în
post-comunism. Moștenire, evoluție, tendințe”, organizată în zilele de 13–14 octombrie 
la Oradea și Micherechi, de către Universitatea Oradea)
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Paşi româneşti prin Seghedinul
veacului trecut*

Nu avem nicio informaţie precisă despre cum au sosit şi unde au locuit 
Nicolae Bălcescu şi Cezar Bolliac veniţi la Seghedin, ca să îl întâlnească pe re-
voluţionarul Lajos Kossuth. Însă placa memorială bilingvă din centrul oraşului 
aminteşte tuturor celor care se opresc să o citească faptul că, în iulie 1849, o 
delegaţie a românilor, condusă de Nicolae Bălcescu, a semnat la Seghedin 
celebrul Tratat de pacificare româno-maghiară.

Celebrarea acelei întâlniri a devenit o sărbătoare simbolică pentru românii 
din Seghedin, care se adună în fiecare vară la această placă, pentru a pune aici 
o floare şi a schimba gânduri.

Istoria Seghedinului modern începe la 12 martie 1879, când râul Tisa a rupt 
zăgazurile şi a inundat oraşul, dorind parcă să-l şteargă de pe faţa pământului. 
Apele au stăpânit timp de două luni, atingând doi metri pe străzi. Dintre cele 
peste cinci mii de clădiri care existau atunci, au supravieţuit inudaţiei în jur de 
260. La 17 martie în acelaşi an, împăratul Franţ Iosif vizitează oraşul distrus. 
O pictură de mari dimensiuni, finalizată de Vágó Pál în 1902, reprezintă mo-
mentul în care împăratul promite: „Szeged szebb lesz, mint volt”, Seghedinul 
va fi mai frumos decât a fost. Și şi-a ţinut cuvântul: în cinci ani Seghedinul a 
primit o nouă înfăţişare.

Oraşul Seghedin este al treilea oraş ca mărime, după numărul de locuitori, 
din Ungaria. Adesea e numit Oraşul de pe Tisa. Şi, pentru că are foarte 
multe zile însorite pe an, i se mai spune şi Oraşul Soarelui! Este amintit în 
documente încă din 1183. Primul act care consemnează existenţa români-
lor aici este un jurământ păstoresc ce păstrează şi o expresie în română. 
Păstorii plătiţi pentru paza turmelor se angajau jurând pe pâine şi sare, că 
îşi vor face datoria. Au ajuns apoi la Seghedin plutaşii aducând cherestea, 
sare şi alte mărfuri pe Mureş şi pe Tisa. Mai târziu cubicuşii lucrând la 
terasamente şi alţi sezonieri români care veneau la muncă în acest oraş.
Eu am ajuns în acest oraş în urmă cu aproape 25 de ani, când am primit un 
post de asistent la Catedra de română a Facultăţii pedagogice. Primii paşi 
pe urmele românilor din Seghedin i-am făcut îndrumată de profesorii de 
atunci ai catedrei: Mihai Cozma şi Gheorghe Petruşan. Este o bucurie să 
vă spun  ce am învăţat de la ei.

* Acest text a fost alcătuit pentru filmul cu același titlu, realizat de Tiberiu Boca și echipa 
redacției românești a Radio-Televiziunii Ungare, în toamna anului 2017
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Catastrofa e mediatizată în toată lumea şi 35 de ţări vin în ajutor cu donaţii. 
Printre ele, şi România. Drept recunoştinţă, principalele artere ale oraşului 
primesc după reconstrucţie numele capitalelor ţărilor care au trimis cele mai 
multe ajutoare: Londra, Roma, Viena, Paris, Berlin. Pe locul opt este România, 
imediat după Elveţia, şi înainte de Rusia şi Olanda. Am înţeles că era în plan 
ca una din străzile Seghedinului să poarte numele capitalei României. Din 
păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, aşa că… nu căutaţi strada Bucureşti în 
Seghedin. Există în schimb străzile Petroşani, Jiu, Olt şi bulevardul Timişoara.

De altfel, cu Timişoara, Seghedinul întreţine de veacuri strânse legături, ca 
doi buni piloni ai Banatului. Aceste legături se refac pe zi ce trece. Cu circulaţia 
e mai greu: podul feroviar care unea cu două căi ferate cele două oraşe înfră-
ţite a fost aruncat în aer în 1944. De atunci, tristeţea ruinelor podului distrus, 
pluteşte deasupra Tisei, aşteptând rezidirea.

După Tratatul de la Trianon, Universitatea Maghiară de la Cluj se mută la 
Seghedin. Statuia de bronz de pe scările Rectoratului din piaţa Dugonics îl 
înfăţişează pe profesorul biochimist Szent-Györgyi Albert, laureat Nobel pentru 
Medicină în 1937. Lui i se datorează izolarea vitaminei C din ardeiul de Seghe-
din. Tatăl său, Szent-Györgyi Miklós, s-a născut la Târgu Mureş. Szent-Györgyi 
Albert a fost primul rector al Universităţii din Seghedin.

Între 1962 şi 2000, Universitatea a purtat numele poetului maghiar József 
Attila. Talentat şi neliniştit, József Attila a avut o viaţă şi o activitate literară 
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neobişnuite, cu un sfârşit tragic. Fiu al unui român din Banat, pe nume Aron 
Iosif, şi al unei unguroaice, József Attila a venit pe lume la Budapesta, în mediul 
proletariatului din Ungaria începutului de secol XX. Părăsit de tată, József Attila 
este marcat de absenţa acestuia, în scurta şi intensa sa existenţă – a trăit 32 
de ani. Tatăl e prezent în poeziile sale deseori în mod idealizat. Confesiunea 
ortodoxă a tatălui devine o ancoră prin care József Attila îşi caută stabilitatea 
în adolescenţă. Student al Universităţii din Seghedin, este nevoit să renunţe 
la studii în 1925, fiind declarat de un profesor inapt pentru cariera didactică. 
Motivele care l-au scos din fire pe respectivul profesor au fost nonconfor-
mismului tânărului de 20 de ani, se pare că şi originea acestuia, dar mai ales 
poezia „Cu inimă curată”, apărută într-o gazetă din Seghedin:

Nu am tată, mamă n-am,
nici dumnezeu și nici neam,
nici leagăn, nici giulgi nu am,
nici sărut, nici dragă n-am.
De trei zile n-am mâncat,
nu-s flămând, nici săturat.
Anii-mi douăzeci - putere,
îi vând orişicui mi-o cere. (…)

De-a lungul anilor, până astăzi, la Universitatea din Seghedin au studiat 
sau au predat şi români. De altfel, de aproape 70 de ani funcţionează aici o 
catedră de limba şi literatura română, care pregăteşte profesori pentru şcolile 
din Ungaria. Printre universitarii români de la Seghedin se numără şi braşo-
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veanul Constantin Sulică, în documentaţia maghiară Sulika Szilárd. Constantin 
Sulică a absolvit Universitatea din Budapesta, unde, în 1906, a primit diplomă 
de profesor de latină şi istorie. Din 1934 este conferenţiar pe teme de filologie 
românească la Universitatea din Seghedin, iar din 1936 este directorul Bibliotecii 
Universitare. În Seghedin, a locuit pe strada Horthy Miklós, astăzi Ștefania, o 
frumoasă stradă de pe malul Tisei.

În centrul oraşului se află Primăria, care a fost finalizată în 1805. Alături, 
este Bérpalota, reşedinţa funcţionarilor, care puteau închiria aici apartamente. 
În 1883, împăratul Franţ Iosif revine în oraşul refăcut după inundaţie pentru 
a inaugura noul teatru. Este găzduit împreună cu suita sa, în palatul func-
ţionarilor. Cu această ocazie, cele două imobile sunt conectate prin Puntea 
suspinelor – un coridor de trecere suspendat, avându-l ca model pe cel de la 
Palatul Dogilor din Veneţia. Puntea suspinelor a fost amplasată astfel pentru 
ca împăratul să nu fie nevoit să coboare şi să iasă în stradă pentru a merge la 
ceremoniile din primărie.

Oraşul a avut şi are şi o comunitate de români intelectuali care au venit în 
oraş ca funcţionari, avocaţi, profesori, negustori, lucrători în administraţie, 
medici. Dar cei mai mulţi au fost elevi şi studenţi.

Ordinul Piarist se stabileşte la Seghedin în anul 1720, şi şcoala secundară 
a acestor călugări romano-catolici educă zeci de generaţii, până în 1948, la 
etatizarea învăţământului. După căderea dictaturii comuniste, liceul piarist 
din Seghedin se redeschide şi funcţionează şi azi. În prezent, în clădirea pia-
riştilor se află facultatea de matematică a Universităţii.

Acesta a fost cel mai căutat liceu din sudul a Ungariei. Au venit aici tineri 
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din Cenad, Arad, Timiş, 
Torontal, atât de unguri, 
cât şi de germani, sârbi, 
români, creştini şi evrei 
deopotrivă. În cei peste 
200 de ani de funcţiona-
re a liceului piarist, mulţi 
tineri români, în primul 
rând din Banat, au făcut 
studii aici. Dintre aceştia 
îi amintesc pe: Vicenţiu 
Babeş şi pe fiul său, bac-
teriologul Victor Babeş, pe 
Damaschin Bojincă, Vasile 
Goldiş, Eftimie Murgu, Ni-
colae Tincu-Velia – proto-
popul Vârşeţului, Simeon 
Mangiuca, profesor de 
limba şi literatura româ-
nă la gimnaziul german 
din Timişoara, folclorist şi 
membru corespondent al 
Academiei Române. 

Și-a petrecut adoles-
cenţa ca elev al gimna-
ziului piarist din Seghe-
din şi Valer Onuţiu. El este 
considerat până astăzi un 
talentat şahist, un pioner al sportului minţii, atât pentru români, cât şi pentru 
unguri. Valer Onuţiu s-a născut la Sf. Gheorghe, în 1872, ca fiu al unui magistrat 
de origine macedoromână. A urmat liceul piarist la Seghedin şi facultatea de 
matematică la Budapesta. S-a stabilit la Timişoara. Onuţiu a creat probleme 
de şah care îi poartă numele şi e recunoscut în lumea internaţională drept un 
maestru al şahului artistic. 

Biografia regizorului român Andrei Șerban conţine un amănunt interesant. 
Stabilit la Paris, acesta a fost în repetate rânduri invitat să colaboreze cu teatre 
din Ungaria, inclusiv cu cel din Seghedin. Cu o astfel de ocazie, Andrei Șerban 
mărturisea că tatăl său s-a născut chiar la Seghedin: „În plină dominaţie 
austro-ungară, familia mea a fost nevoită să se stabilească la Szeged, unde 
bunicul meu a fost numit judecător la Curtea de Apel. Acolo s-a născut tata. 
Această strămutare în Ungaria a produs multe frustrări întregii familii. Dar mie 

128 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 8



mi-au plăcut întotdeau-
na ungurii. Am cunoscut 
reprezentanţi remarca-
bili ai diasporei lor şi am 
întemeiat prietenii care 
durează.”

Sunt şi români care 
n-au venit la Seghedin 
de bunăvoie, ci fiindcă au 
avut de ispăşit aici o pe-
deapsă. Este vorba despre 
românii care s-au aflat în 
detenţie la celebra închi-
soare Csillag. Adică Stea-
ua, după forma în care 
este construită. De fapt, 
se ştie că deţinuţii poli-
tici erau internaţi într-o 
clădire anume, situată la 
câteva sute de metri de în-
chisoare în formă de stea 
şi separaţi de puşcăriaşii 
de drept comun.

Dacă în primele serii de 
deţinuţi închişi la Csillag, 
din 1885, au fost şi români, 
nu putem şti. Însă în scurt 
timp au apărut încercări 

de evadare, iar primul deţinut care a reuşit să fugă a purtat numele de Sârb 
Orestie – nume care poate fi un indiciu asupra originii sale etnice. 

În scurt timp, penitenciarul din Seghedin se specializează în primul rând pe 
primirea unor deţinuţi „politici”. La 30 aprilie 1890 ajung aici primii astfel de 
deţinuţi, printre care şi români. Unii erau cei care au semnat Memorandumul 
Transilvaniei, petiţia de drepturi pentru români, prezentată în 1892 împăratului 
Franţ Iosif. Alţii au fost jurnalişti, scriitori, politicieni, preoţi, care au avut cura-
jul să se opună regimului şi măsurilor îndreptate asupra mişcărilor naţionale 
româneşti din Ardeal şi Banat, atât înainte de 1920, cât şi în perioada Dicta-
tului de la Viena. Iată câteva nume: Valeriu Branişte, Corneliu Coposu, Iuliu 
Coroianu, Vasile Lucaciu, Ioan Lupaş, Ioan Raţiu, Ioan Rusu Șirianu. Pe când 
erau închişi la Csillag memorandiştii de la Cluj, vine să îi viziteze, în costumul 
său pitoresc, cu opinci şi sarică, Badea Cârţan. Ba chiar le alcătuieşte şi nişte 
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versuri: „La grădină-n Seghedin/ Plâng florile de iasomin/ De la Seghedin la 
Vác/ Numai drumuri de la fraţi./ Eu cioban Gheorghe Cârţan/ Nici n-oi bea, 
nici n-oi mânca/ Pân de Seghedin n-oi da.” 

E închis la Seghedin şi Octavian Goga. Cu titlul „Goga în temniţă”, revista 
„Luceafărul” din 12 februarie 1912 scria: „Poetul Goga a intrat în temniţa Se-
ghedinului, pentru a-şi împlini pedeapsa de o lună.” Goga face adesea referiri 
la perioada petrecută la Csillag. Astfel, nota în amintirile sale: „Când am fost 
la Seghedin în închisoare, primarul Seghedinului cerându-mi un autograf, eu 
i-am tradus în româneşte o poezie a lui Petőfi care era o apoteoză a libertăţii.” 
În temniţa Csillag, Goga chiar scrie poeziile „Eu ştiu un basm” şi „Poetul”. Poartă 
de asemenea corespondenţă cu Aurel Vlaicu şi cu Ady Endre.

Rămâne memorabilă vizita lui Ioan Luca Caragiale la închisoarea Csillag. Era 
ultima sa plecare din România spre Berlin, cu trenul, şi s-a oprit la Seghedin să 
îl vadă pe Goga. La moartea dramaturgului, care a survenit peste câteva luni, 
Goga a scris un necrolog neobişnuit, relatând ultima întâlnire cu Caragiale: 

„La Seghedin, în închisoarea unde ispăşeam o pedeapsă ungurească, acolo 
l-am văzut ultima oară. Nu voi uita niciodată dimineaţa aceea de martie. 
Sergentul ungur mi-a intrat în cameră, cu faţa radioasă: 

– Aveţi o vizită! 
– Cine? 
– Nu ştiu. Un străin.
M-am ridicat în pripă şi-am plecat spre odaia posomorâtă din fundul cori-

dorului unde primeam oaspeţii. Când deschid uşa, mă ia în braţe şi mă sărută 
pe amândoi obrajii nenea Iancu Caragiale.

– Am venit, băiete, am venit să văd cum o duci aici, la pension. Nu ţi-am 
spus eu să te astâmperi? Ai? Uite, ţi-am adus nişte merinde şi două sticle de 
şampanie, să le bem noi, laolaltă acum.

…Cine ar fi crezut atunci că flutura umbra morţii deasupra trăsurii care-l 
ducea la gară?”
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În presa vremii avem o descriere azi cel puţin neobişnuită despre ceea ce 
însemna pe atunci puşcărie politică: prizonierii soseau la Seghedin cu trenul. 
Gara din Seghedin, unde a coborât din trenul spre Berlin şi nenea Iancu, 
poate şi Constantin Bâncuşi, în drum spre Paris, a fost construită în 1902 
şi de curând a fost renovată în forma iniţială. Arestaţii din motive politice, 
care urmau să îşi execute pedeapsa la Csillag, erau invitaţi ca de la gară să 
meargă mai întâi la hotelul Tisza-szálló, pentru a lua masa şi, eventual, a 
face cunoştinţă cu directorul închisorii. Vestitul Hotel Tisza-szálló s-a des-
chis în urmă cu mai bine de un secol. Numele hotelului nu evocă râul Tisa, 
ci i-a fost dat în onoarea contelui Tisza Kálmán, născut la Oradea în 1830, 
prim-ministru al Ungariei timp de 14 ani, membru al Academiei Maghiare.

Sala festivă a Hotelului Tisza-szálló este impozantă, elegantă, potrivită 
pentru festivităţi muzicale, baluri, nunţi şi conferinţe. Aici se desfăşoară 
aproape în fiecare an Recepţia dedicată Zilei Naţionale de 1 Decembrie, 
organizată de Consulatul General al României la Seghedin. În această sală 
a concertat la pian, de mai multe ori, şi Bartók Béla. Astfel, primul concert 
Bartók în Seghedin are loc aici, în 1910, la 10 noiembrie. În seara acelei zilei 
a răsunat pentru prima oară compoziţia de inspiraţie folclorică românească 
„Két román tánc / Două dansuri româneşti”.

Acesta este sunetul paşilor româneşti prin Seghedinul veacurilor trecute. 
Ecoul lor nu s-a stins nici azi. Dar asta ar fi deja, altă poveste…

Mihaela Bucin 
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„Dansator bun eşti dacă
simţi dansul cu inima, cu sufletul,
să nu poţi trăi fără el…”

Ioan Nedro este profesor de dans la Liceul şi Şcoala generală „Nicolae 
Bălcescu” din Jula. Diploma de profesor de dans a obţinut-o la Facultatea 
de Arta Dansului din Nyíregyháza, în anul 2008. Tânărul coregraf este 
originar din Aletea, unde a crescut cu dansurile populare, în localitatea 
cu o mare tradiţie în dansul popular local. Este născut în anul 1981 şi a 
absolvit şcoala generală românească din Aletea şi apoi Liceul românesc 
„Nicolae Bălcescu” din Jula, unde acum este profesor. Copiilor pe care 
îi instruieşte le transmite bucuria dansului şi îi face să fie conştienţi de 
valoarea păstrării dansurilor româneşti din Ungaria.

De vorbă cu tânărul coregraf Ioan Nedro din Aletea

Cum m-am îndrăgostit de dans
– Cum a început viața ta și cariera ta în lumea dansului?
– Totul a început cu părinţii mei, care, ignorând părerea mea, m-au obligat 

să particip la dansuri populare încă de la vârsta de 7 ani. Atunci nu aveam o 
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pasiune pentru dans, chiar nu îmi plăcea, dar în timp s-a dovedit a fi exact ceea 
ce îmi trebuia. Și nu m-am mai oprit. Dar cariera mea pot să spun că a început 
oficial în momentul în care am decis să fac facultate şi să predau dansuri. Cu 
adevărat m-am deprins în această activitate la prima tabără de dansuri popu-
lare, la care m-au înscris părinţii mei, o tabără organizată de către Vasile Gál. 
Era în vacanţa de vară dinainte de începerea clasei a 8-a. Atunci a început, de 
fapt, cariera mea de dansator.

– Aici a început dragostea pentru dansul popular?
– Da! Exact aici. În acea săptămână de tabără m-am îndrăgostit aşa de tare 

de dansul popular încât nu am mai putut să mă las de asta.
– A fost la modă să faci dansuri populare de aceea te-au trimis părinții să dansezi? 

Întreb asta deoarece vii dintr-un oraș cu tradiție, din Aletea, unde aveți un renumit 
ansamblu de păstrare a tradițiilor cu un parcurs generos?

– Nu pot să spun că era la modă, doar că cei care au gustat din asta şi s-au 
îndrăgostit de dans, au luat în serios ceea ce au făcut.

– Dar acum este la modă?
– Acum, pentru că multe şcoli populare de artă şi-au deschis porţile şi predau 

dansurile din ce în ce mai profund şi mai profesionist cu profesori, coregrafi, 
cu metode tot mai serioase, eu zic că dansul popular a început să se facă tot 
mai îndrăgit şi mai cunoscut.

Să nu poţi trăi fără dans
– Cine ți-a fost mentor la Aletea când ai început să dansezi?
– Mentorul meu a fost Vasile Gál. De la el am învăţat bazele. Am avut un 

grup, iar Vasile Gál lua parte la repetiţiile noastre. Mai târziu, el a devenit 
conducătorul echipei de dansuri care abia s-a format. Eu am dansat aici cu el 
foarte mult, apoi m-am ataşat periodic şi Ansamblului de păstrare a tradiţiilor. 
Am avut la Aletea o echipă de dansuri, unde nu doar dansuri ale românilor 
din Ungaria am învăţat, ci am pus în scenă şi alte coregrafii.

– Pe lângă dragostea față de dans ce mai trebuie să știe un dansator pentru a fi bun?
– Este importantă ambiţia, participarea cu regularitate, perseverenţa şi 

multă muncă, pentru că profesionalismul constă în ani mulţi de muncă.
– Un dansator se formează și ca om în munca de echipă, în participarea la repetiții, 

la pregătirile pentru spectacole?
– Foarte mult! Da! În scenă poţi să fii umilit de multe ori dacă îţi reuşeşte 

ceva foarte rău, însă dacă îţi reuşeşte foarte bine poţi să ai parte şi de mari 
succese şi bucurii. Coregrafiile alese îţi dau şansa să te desfăşori în funcţie de 
talentul tău.

– Ce înseamnă să fii un dansator bun?
– Să simţi dansul cu inima, cu sufletul, să nu poţi trăi fără el.
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Dragostea pentru folclor
– Când ai început Facultatea ce așteptări ai avut de la viață? Ai sperat să ai atâția 

elevi, că o să fii profesor într-o școală mare? Că o să-ți rezerve viitorul atâtea lucruri 
pozitive?

– La început nu am crezut că eu vreodată o să predau sau că o să fiu profesor. 
Însă mentorul meu a fost bolnav şi a trebuit pentru o perioadă să mă ocup eu 
de repetiţii, m-a rugat să-l ajut, şi după aceea am început să mă gândesc la 
această posibilitate. Mai târziu mi-a şi apărut această oportunitate de a preda 
ore de dans popular la şcoala de artă din oraş. Aşa că următorul pas a fost să 
mă înscriu la facultate, am terminat-o cu succes, şi apoi a venit acea dorinţă de 
a fi profesor de dans şi de a mă ocupa de copii. În 2003 am început să predau 
la această şcoală de artă, este vorba despre şcoala cu sediul la Mezőberény 
cu numele „Leg a láb”. Aici am predat 10 ani, dar între timp am venit pentru o 
perioadă mai scurtă să predau dansuri populare şi la şcoala din Jula în cadrul 
unui cerc de dans, dar asta nu mult timp. În 2013 am schimbat locul de mun-
că, m-am angajat la Școala de artă „Kaláris” din Chitighaz, aici am lucrat, dar 
dorinţa de a fi profesor mi-a îndreptat paşii spre şcoala românească din Jula, 
unde am bătut la o uşă primitoare. Doamna director Maria Gurzău Czeglédi 
chiar avea nevoie pentru instituţie de un profesor de dans. Și iată-mă, aici 
lucrez deja pe post din anul 2015.

– În ce măsură iubește tânăra generație dansul popular?
– Se vorbeşte despre faptul că rareori găseşti, în prezent, un tânăr care 

îndrăgeşte cu adevărat folclorul. Aici însă, în comunitate şi la şcoala la care 
predau, este altceva. Părinţii îşi doresc ca copiii să participe la cercurile pe care 
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le am, iar tinerii sunt foarte receptivi la orele de dans şi mişcare pe care le ţin. 
Cred că este şi dorinţa părinţilor de a face copiii mişcare şi, de ce nu, de a-şi 
vedea odraslele în scenă. O altă motivaţie ar fi însăşi visul copiilor de a mai 
vedea lumea, de a participa la festivaluri de folclor, de a cunoaşte dansurile 
şi tradiţiile. La orele din programa şcolară cred că am reuşit să-i atrag, să-i 
conving, să le aprind în suflet scânteia, dragostea pentru folclor. Studierea în 
şcoală a dansului popular este un exemplu demn de urmat.

Învăţăm obiceiurile şi tradiţiile neamului
– Pentru a se preda dansul popular în şcoală a fost nevoie ca acesta să aibă 

loc în programa şcolară. S-a introdus pe plan naţional ca în fiecare zi să aibă 
copiii cel puţin o oră de educaţie fizică, din aceste ore – 1 oră/clasă s-a putut 
introduce la materia „mişcare şi dans”. La aceste ore facem mişcare, învăţăm 
mişcări, paşi de dans, învăţăm dansuri şi despre dansuri. La aceste ore predau 
şi dansul şi tradiţiile românilor din Ungaria, care sunt şi bazele primilor paşi de 
dans învăţaţi de noi. Pe lângă aceste ore am mai multe cercuri, unde învăţăm 
concret dansuri tradiţionale din mai multe localităţi, acestea le organizăm în 
coregrafii cu care ne putem prezenta la serbările şcolii şi nu numai. Am început 
să lucrăm şi la coregrafii care se fac tot mai rar, care încep să dispară, cum a 
fost la Aletea de exemplu: Hora Mare, Lugojana, etc.

– Ce calități dezvoltă dansul la copii?
– În primul rând, dansul este un exerciţiu fizic, care dezvoltă ţinuta, gustul 

estetic, eleganţa, atenţia, simţul de coordonare a mişcărilor şi, nu în ultimul 
rând, dragostea pentru obiceiurile şi tradiţiile neamului.

– Ce este mai ușor? Să lucrezi cu copiii sau cu adulții?
– Pentru fiecare categorie de vârstă este diferit, dacă este bine construită 

o coregrafie nu este greu să o predai, mai ales dacă faci ceea ce-ţi place cel 
mai mult.
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Succese, distincţii şi planuri
– Care a fost cel mai mare succes al tău ca dansator, dar și ca profesor?
– Ca dansator am avut parte de multe succese. Pentru mine a fost de fiecare 

dată un mare succes atunci când am reuşit să învăţ un dans mai greu. Cele 
mai multe succese cred că au fost atunci, la început, când am învăţat să dan-
sez dansul de la Aletea şi am reuşit să fiu în scenă alături de cei mai buni. Ca 
profesor, atunci am avut cele mai mari reuşite când am participat cu tinerii la 
diferite concursuri şi festivaluri şi am venit acasă cu premii şi aprecieri. 

– Ce a însemnat pentru tine distincția primită anul acesta „Pro Cultura Minorita-
tum Hungariae” pe anul 2017?

– Premiul primit anul acesta la Gala Naţionalităţilor a fost pentru mine o 
recunoaştere uriaşă, din partea comunităţii româneşti care m-a propus. Acest 
premiu l-am primit ca recunoaştere pentru activitatea de păstrare şi transmitere 
a dansurilor populare româneşti din judeţul Bichiş, de aceea o să fiu de acum 
înainte şi mai atent ca să depun o muncă de calitate, să le insuflu tinerilor 
dragostea faţă de cultura şi tradiţiile strămoşeşti. Această distincţie mi-a 
întărit şi credinţa că sunt în loc bun şi asta trebuie să fac cum ştiu eu mai bine. 

– Ce sentimente ai când ești în scenă printre copiii?
– Mă încearcă o bucurie nemărginită şi o mândrie deosebită pentru faptul 

că mi-a reuşit să le cultiv dragostea pentru dansul popular.
– Ce planuri ai pentru viitor?
– Obiectivul meu principal este să cresc dansatori din tânăra generaţie care 

ne-ar reprezenta cu cinste la diverse festivaluri folclorice naţionale şi inter-
naţionale. Este foarte important să reînviem tradiţiile românilor din Ungaria, 
pentru ca ele să nu dispară şi să nu se uite, să valorificăm moştenirea noastră 
culturală. Altfel riscăm să le pierdem. Trebuie să facem tot posibilul ca perlele 
folclorice să nu dispară irecuperabil.

Anca Becan
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Corul „Pro Musica” din Jula a înregistrat anul 
acesta un CD ce cuprinde muzică religioasă 
şi muzică laică românească. Compact discul 
poate fi procurat de la conducătorul corului, 
domnul Ștefan Oroian. 

CD-ul apare sub egida Fundaţiei „Pentru 
Musica” din Jula şi marchează împlinirea unui 
sfert de secol de activitate misionară şi cul-
turală a corului în rândul comunităţii româ-
neşti din Ungaria, dar este şi o încununare a 
celor peste 25 de ani de cântare românească. 
Înregistrarea CD-ului s-a realizat cu fonduri 
obţinute printr-un proiect înaintat de la Mi-
nisterul Resurselor Umane, dar şi cu contri-
buţia Magyar Rádió Zrt – Studioul de Radio Seghedin „O voce românească”, 
Autoguvernarea Românească a Judeţului Bichiş şi a altor sponsori. 

Pe 9 decembrie, corul julan a realizat înregistrări pentru cel de-al doilea 
CD, care cuprinde colinde româneşti.

Corul „Pro Musica”
din Jula are deja două CD-uri
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Tineretul nostru
 în 2017
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/ 13 ianuarie / – Corbii Albi (portal de contact român-maghiar din România) 
au sărbătorit Ziua Culturii Române la Catedra de Română a Universităţii din 
Seghedin. Momentul culminant al acestei manifestări inedite a fost înmâ-
narea de către Corbii Albi a diplomei de fidelitate „Sunt român din Ungaria” 
studentului din Micherechi, Cristian Ardelean, un viitor profesor de română şi 
maghiară, oferându-i acestuia o bursă lunară de 100 euro pentru a-l încuraja 
să-şi păstreze identitatea culturală şi naţională, scrie corbiialbi.ro.

/ 6 ianuarie / – În ziua de Bobotează, elevi de la şcoala românească din 
Aletea, clasele 1–6, însoţiţi de învăţători şi profesori au participat, la Capela 
ortodoxă română din Aletea, la slujba de sfinţire a apei.
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/ 15 ianuarie / – Ziua Culturii Române a fost sărbătorită la Jula, printr-o 
manifestare desfăşurată în cadrul Liceului „N. Bălcescu”, unde oaspeţii au fost 
întâmpinaţi în holul de la intrare de către o expoziţie eminesciană a prof. dr. 
Virgil Jireghie de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Manifestarea 
a cuprins un montaj literar, cu poezii din lirica eminesciană, susţinut de elevii 
ciclului gimnazial al şcolii şi o prelegere despre creaţia marelui poet, susţinută 
de către prof. dr. Florin Cioban, de la Universitatea ELTE din Budapesta. Corul 
liceului dirijat de către prof. Gheorghe Pătcaş a susţinut un moment muzical 
cu cele mai frumoase melodii pe versurile lui Mihai Eminescu. 

/ 16 ianuarie / – Grădiniţa Română din Bătania aduce mereu în atenţia copiilor 
proiecte şi teme inedite. Astfel, de naşterea lui Mihai Eminescu la grădiniţa 
din Bătania a fost sărbătorit marele poet la cea de-a 3-a ediţie a proiectului 
„Eminescu văzut prin ochi de copil”. Iniţiativa derulării acestui proiect tematic 
aparţine educatoarelor Adelina Olteanu-Sturza, Mihaela Putin şi Ecaterina 
Nagy, care au dorit să introducă copiii în minunata lume a creaţiei eminesciene. 
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/ 17 ianuarie / – La şcoala generală din Micherechi a avut loc un program 
literar-muzical dedicat marelui poet naţional Mihai Eminescu, susţinut de 
elevii claselor 6–8. Sub genericul „Eminescu şi poeziile sale”, câţiva elevi au 
recitat poezii din lirica eminesciană. Unele poeme puse pe note muzicale 
au completat repertoriul bogat al programului, care a fost pregătit de către 
profesoara Mihaela Baicu.

/ 24 ianuarie / – Copiii grupei mici „Arici” de la Grădiniţa românească din 
Micherechi au sărbătorit Unirea Mică cu un program special la clasă. Copiii şi 
educatoarele lor, Florica Ruja, Maria Netea Perdi şi Simina Gherţan, au desfăşu-
rat o activitate interactivă cu tema „Unirea Principatelor Române”, în care le-au 
vorbit copiilor despre unirea românilor, despre personalităţi române şi despre 
România prin intermediul amintirilor pe care le au copiii despre ţara-mamă, 
din excursiile avute pe parcursul anului trecut în mai multe locuri din zona 
Bihorului. În final, cei mici au realizat steguleţe tricolore pe care le-au expus 
apoi în holul grădiniţei.
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/ 4 februarie / – O frumoasă manifestare dedicată celor 43 de absolvenţi de 
clasa a 12-a, de la Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula a avut loc sub 
genericul „Balul acordării panglicii”. Rând pe rând şi împărţiţi în două grupe, 
cei 43 de elevi absolvenţi, ţinându-se de mâini şi împreună cu diriginţii lor 
(prof. Gheorghe Gabor şi prof. Stela Nicula Machhour), au urcat pe scenă şi au 
prezentat montaje literar-artistice. Momentul culminant al serii l-a constituit 
acordarea panglicii pentru fiecare elev absolvent, având însemnat pe ea anii 
2013 şi 2017, adică începutul şi sfârşitul perioadei liceale a acestei promoţii 
de elevi

/ 15 februarie / – Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi, care funcţionează 
în cadrul Oficiului pentru Învăţământ din Ministerul Resurselor Umane, a 
lansat un concurs de desen adresat grădiniţelor şi şcolilor de naţionalitate din 
Ungaria. Din aproximativ 1000 de lucrări trimise au fost premiate 12 lucrări şi 
au fost selecţionate 50 de lucrări care au fost prezentate în cadrul expoziţiei 
organizate în aula clădirii în care funcţionează Birourile Parlamentare din 
Budapesta.
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/ 17–22 februarie / – La câteva şcoli şi grădiniţe din comunitatea românească 
din Ungaria iarna a fost îngropată prin serbările de carnaval, care au devenit o 
tradiţie pentru elevi şi profesori. Atât copiii cât şi pedagogii lor s-au costumat 
în diferite personaje din poveşti şi filme, s-au angajat în diferite activităţi şi 
jocuri împreună. Au avut loc astfel de evenimente cu poveşti, costume, dans 
şi distracţie care mai de care.

20–24 februarie – La Liceul românesc din Jula s-a desfăşurat Săptămâna 
elevilor. La fel ca în fiecare an, şi de această dată au avut loc mai multe zile 
cu programe interesante şi foarte variate. Săptămâna elevilor s-a încheiat cu 
mult aşteptatul Bal al Elevilor, la care anul acesta regele şi regina balului au 
fost Bianca Tősér şi Csaba Cefan.

/ 27 februarie / – Școala generală din Bedeu a sărbătorit carnavalul copiilor. 
La eveniment au fost invitaţi şi părinţii elevilor: mămici, tătici şi bunici. Cadrele 
didactice Maria Jurca şi Nagy Gáborné au pregătit elevii pentru această serbare 
cu un program de cântece, poezii şi dansuri. Împreună cu profesorul Sárkány 
Lajos, elevii au avut parte şi de câteva jocuri şi concursuri distractive. Veselia 
a fost mare, mai ales când au avut ocazia să-şi prezinte măştile şi costumele 
variate, de la prinţese şi dansatoare, animăluţe, până la măşti de temut.
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/ 1 martie / – Mărţişorul, simbolul primăverii, devenit de câţiva ani tradiţie 
şi la românii din Ungaria, a adus bucurie şi pe feţele mai multor copilaşi de 
la grădiniţele şi şcolile româneşti din comunitatea românească, care au con-
fecţionat cu mânuţele lor mărţişoare, au împletit şnururi şi au dăruit bucurie. 
Grădiniţa din Bătania, cea din Jula precum şi şcoala generală din Chitighaz au 
sărbătorit mărţişorul cu programe dedicate acestei sărbători tradiţionale.a.

/ 29 martie / – Copiii de la Grădiniţa Românească din Micherechi, sub în-
drumarea profesoarei Simina Gherţan, au participat la Concursul Educaţional 
Internaţional „Cu Europa… la joacă – Micul artist”. Concursul a fost organizat 
în colaborare cu Editura Diana, care a furnizat materialele necesare. Astfel s-a 
primit două teatre de păpuşi cu siluete: Ridichea Uriaşă şi Punguţa cu doi bani, 
fiecare însoţite de fişe de lucru. Concursul a fost organizat la grupa mijlocie şi 
la grupa mare, unde copiii au ascultat poveştile care le-au fost prezentate de 
profesoara îndrumătoare cu ajutorul teatrului de păpuşi cu siluete.
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/ 30 martie / – Actorii trupei de teatru amator a Liceului „N. Bălcescu” din 
Jula au prezentat piesa „Comedia nu există” de Dumitru Solomon publicului 
de la filiala Institutului Cultural Român din Seghedin.

/ 31 martie / – Cea de-a treia ediţie a Concursului de interpretare vocală „Vocea 
de Aur” de la Bătania a făcut posibil ca cele mai bune voci ale copiilor români 
din Ungaria să fie apreciate de către un juriu de o înaltă ţinută muzicală. La 
acest eveniment, organizat pentru copiii talentaţi şi curajoşi de la toate şcolile 
de naţionalitate, în care se învaţă limba română în Ungaria, au participat anul 
acesta peste douăzeci de tineri iubitori de muzică, elevi de clasele I–VIII, din 
Jula, Bătania, Aletea, Micherechi, Leucuşhaz, Săcal şi Pocei.
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/ 3–4 aprilie / – Caravana teatrului ICR Bucureşti i-a dus săptămâna trecută 
pe copiii de la grădiniţele şi şcolile din Micherechi şi Bătania în lumea basmu-
lui românesc cu spectacolul „Fata babei şi fata moşneagului”, adaptare după 
povestea cu acelaşi titlu scrisă de Ion Creangă. Cele două evenimente s-au 
dovedit a fi de mare succes şi foarte bine primite de copii. Spectacolele au 
avut loc prin implicarea şi organizarea Institutului Cultural Român – Direcţia 
Românii din Afara Graniţelor, din Bucureşti, în colaborare cu Uniunea Cultu-
rală a Românilor din Ungaria. De la noi, caravana teatrului bucureştean şi-a 
continuat drumul spre românii din Voivodina, la comunităţile din Grebenaţ, 
Straja, Coştei şi Sărcia..

/ 3–7 aprilie / – Săptămâna Românească de la Grădinţa din Jula a fost o 
provocare pentru toate grupele din grădiniţă, pentru preşcolari, educatoare şi 
părinţii copilaşilor. Scopul activităţilor a fost familiarizarea copiilor cu tradiţiile 
şi obiceiurile populare româneşti, cu istoria şi valorile culturale ale românilor. 
Copiii au desenat, au cântat, au dansat şi au demonstrat, cu ajutorul părinţilor 
şi bunicilor, că pot deprinde tehnici de lucru cu influenţă tradiţională..
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/ 6 aprilie / – Renumitul povestitor al satului Micherechi, Vasile Gurzău, 
ale cărui poveşti au fost culese, scrise şi editate în volum, s-a născut în martie 
1898. În amintirea lui, conducerea Școlii generale din Micherechi organizează 
în fiecare primăvară un concurs de povestire a celor mai talentaţi elevi. La con-
cursul de povestire „Vasile Gurzău” şi-au dat concursul 23 de tineri povestitori 
talentaţi ai Micherechiului.

/ 8 aprilie / – În ajunul Floriilor, în Parohia Scânteia – domeniul Lupaş, 
Protopopiatul Arad, s-a desfăşurat un tradiţional pelerinaj de Florii, care s-a 
dorit să amintească participanţilor de momentul Intrării Mântuitorului Iisus 
Hristos în cetatea Ierusalimului. La „Sărbătoarea Sălcuţelor” au fost prezenţi 
şi trei tineri din Ungaria, Vasile Martin, Petru Iova şi Alexandru Horvath, care 
au bătut toaca, fiind însoţiţi de pr. Visarion Tuderici.
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/ 16 aprilie / – În prima zi de Paşti, după slujba arhierească din Catedrala 
Episcopală din Jula, un grup de elevi de la Școala generală şi Liceul „Nicolae 
Bălcescu”, sub îndrumarea doamnei învăţătoare Eva Sabău, a susţinut o ser-
bare cu versuri şi cântări pascale, spre bucuria părinţilor lor şi a numeroşilor 
credincioşi veniţi la slujba de Paşte.

/ 21 aprilie / – Autoguvernarea Românească din Chitighaz a organizat compe-
tiţia sportivă internaţională de fotbal intitulată „Turneul pentru naţionalitatea 
noastră”. S-au putut înscrie echipe de jucători cu vârsta cuprinsă între 10–13 
ani din localităţile româneşti din Ungaria şi din România. La competiţie au 
participat: Sport Club „Șoimii” din Lipova, Școala generală „N. Bălcescu” din 
Jula şi Clubul Sportiv Chitighaz.
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/ 24 aprilie / – Elevi de clasele 7–8 de la şcolile româneşti din Ungaria au 
participat la faza orală a Olimpiadei naţionale, cunoscută sub numele de OÁTV 
(Országos Általános Iskolai Tanulmányi Verseny) la limba şi literatura româ-
nă şi la cultură şi civilizaţie românească. Olimpiada s-a desfăşurat la sediul 
AȚRU din Jula, cu participarea elevilor de la şcolile din Micherechi, Bătania, 
Jula, Chitighaz şi Săcal.

/ 24–28 aprilie / – Școala bilingvă din Aletea a avut „Săptămână românească”, 
în care elevii au avut parte de foarte multe activităţi şi programe româneşti. 
„Săptămâna românească” a fost o provocare pentru toate clasele. Scopul 
activităţilor a fost familiarizarea copiilor cu tradiţiile şi obiceiurile populare 
româneşti, cu valorile culturale.
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/ 28 aprilie / – La Bichişciaba a avut loc tradiţionalul concurs naţional de 
povestire românească din Ungaria, organizat de Autoguvernarea Românească 
din Bichişciaba, concurs pe care de anul acesta organizatorii au hotărât să-i 
poarte numele lui Gheorghe Gros, care a iniţiat acest concurs în urmă cu mai 
bine de douăzeci de ani. La eveniment au participat peste o sută de elevi din 
clasele I–VIII, de la şcolile generale din Ungaria în care se predă limba română.

/ 6 mai / – „Gaudeamus igitur/ Iuvenes dum sumus./ Post iucundam iu-
ventutem/ Post molestam senectutem/ Nos habebit humus…”, a răsunat sala 
mare a Centrului Cultural Românesc din Jula în dimineaţa zilei de 6 mai, când 
pentru cei 43 de absolvenţi ai Liceului „Nicolae Bălcescu” a sunat pentru ultima 
dată clopoţelul. Popularul cântec academic şi alte cântece în limba română şi 
maghiară au fost interpretate de corul şcolii generale în timp ce absolvenţii 
claselor a 12-a, în frunte cu diriginţii lor, au intrat în sala mare unde îi aşteptau 
părinţii, neamurile şi profesorii şcolii.

150 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 8



/ 12 mai / – La Grădiniţa Română din Bătania a fost dublă sărbătoare: a avut 
loc serbarea de sfârşit de an şcolar şi serbarea de „Adio, grădiniţă!... Eu voi fi 
mâine şcolar!” Evenimentul a avut loc pe scena Casei de Cultură din Bătania, 
unde părinţii, bunicii, fraţi, surori, alte rude şi prieteni, au urmărit cu lacrimi 
în ochi repertoriul special.

/ 30 mai / – Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, Parohia Ortodoxă 
Română din Micherechi şi Școala generală din localitate au organizat şi anul 
acesta o procesiune de Ziua Copilului. La eveniment au participat preoţi, 
oficialităţi, mulţi elevi de la şcoala generală, împreună cu cadre didactice, 
părinţi şi prieteni. Ceremonia religioasă începe în fiecare an de la intrarea în 
sat dinspre Șercad şi se încheie la biserica ortodoxă printr-o rugăciune pentru 
toţi copiii orfani şi abandonaţi.
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/ 2 iunie / – A fost o zi cu mare încărcătură emoţională pentru preşcolarii de 
la Grădiniţa de Naţionalitate Română din Micherechi. Aceştia şi-au luat rămas 
bun de la educatoarele şi îngrijitoarele care i-au învăţat şi le-au îndrumat paşii 
pe parcursul celor trei ani de grădiniţă, dar şi de la colegii lor mai mici, cu care 
au legat prietenii frumoase. La serbare, copiii au prezentat un program compus 
dintr-o scenetă, unde cei mici s-au transformat în personajele lor preferate 
din poveşti. Au recitat poezii, au cântat şi au dansat pentru a celebra cum se 
cuvine această zi de sărbătoare.

/ 9 iunie / – La Centrul Cultural Românesc din Jula a avut loc cea de-a 25-a 
ediţie a Festivalului de cântece şi dansuri populare „Periniţa”, eveniment or-
ganizat de către Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Cu acest 
prilej, au evoluat solişti şi formaţii artistice de dansuri populare a tuturor 
şcolilor în care se învaţă limba română în Ungaria din cele trei judeţe: Bihor, 
Bichiş şi Ciongrad.
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/ 17 iunie / – Cei mai buni elevi la învăţătură şi purtare de la Școala generală 
şi Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula au fost premiaţi, şi în acest an, în cadrul 
serbării de bun rămas, de către o delegaţie a Fundaţiei „Pax” din Timişoara. 
Premiile au constat în donaţii de câte 100 euro pentru fiecare elev, care au fost 
oferite de către delegaţia timişoreană condusă de prof. univ. dr. Petru Ștefea, 
decan la Universitatea de Vest din Timişoara şi prof. univ. dr. Ioan Petroman, 
de la Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Timişoara.

/9–12 iunie / – Un grup de 17 elevi din Micherechi a participat la o Tabără 
de religie desfăşurată la mai multe biserici şi mănăstiri din România şi, în 
special, din Episcopia Severinului şi Strehaiei. Grupul copiilor a fost format 
din elevi care urmează ore de religie la şcoala din Micherechi, sub îndrumarea 
pr. Visarion Tuderici. Grupul a fost însoţit şi de PS Episcop Siluan, de doamna 
Ana Ruja, cadru didactic şi director adjunct al Școlii Generale din Micherechi, 
doamna Margareta Tat, Primarul Micherechiului şi alte persoane, care au ajutat 
la bunul mers al taberei, dar şi de o echipă de la emisiunea de televiziune în 
limba română, intitulată „Ecranul Nostru”, a Studioului Teritorial din Seghedin 
al Televiziunii Maghiare, condusă de domnul Tiberiu Boca
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/ 26 iunie–2 iulie / – A avut loc cea de-a VI-a ediţie a taberei de iconografie 
pe sticlă, organizată la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, cu binecu-
vântarea PS Episcop Siluan. Tabăra a fost iniţiată în urmă cu şase ani de către 
preşedinta Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta, doamna 
Gabriela Elekes. Pictor şi îndrumător al copiilor în tabără a fost părintele 
Cosmin Pop de la parohia din Jaca.

/ 26 iunie–3 iulie / – Elevi din Ungaria, de la şcolile din Jula, Bătania şi 
Micherechi au participat la Tabăra Oglinzi din judeţul Neamţ, organizată de 
Ministerul Românilor de Pretutindeni. Programul taberei a cuprins: ateliere 
de creaţie, program de limba română, competiţii sportive de baschet, fotbal, 
ping-pong, concursuri de cultură generală, proiecţii de filme, prelegeri cu 
teme legate de istoria şi civilizaţia românească, vizite la obiective din zonă, 
ca de ex. la Casa memorială „Ion Creangă”, Mănăstirea Neamţ, Rezervaţia de 
zimbri, Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Văratic, Curtea domnească – Muzeul 
Cucuteni, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă şi multe altele.
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/ 13–18 iulie / – Un grup de 21 de şcolari din Micherechi şi două cadre didactice 
au avut parte de o vacanţă la mare, la o tabără de cinci zile în staţiunea Eforie 
Nord. Tabăra a fost organizată de către Școala generală din Micherechi cu fon-
duri câştigate prin concurs de la Ministerul Resurselor Umane din Budapesta.

/ 9–11 august / – Biserica Baptistă din Micherechi a organizat o tabără de 
vară pentru copii. Acest eveniment a fost o premieră pentru comunitatea de 
la Micherechi, tema taberei fiind „Cunoaşte-l pe Dumnezeul tău”, iar scopul 
organizatorilor a fost de a aduna copiii cu vârsta cuprinsă între 4–14 ani şi să 
le prezinte câteva dintre atributele lui Dumnezeu. La tabără au participat 35 
de copii, care au învăţat că Dumnezeu este iubitor şi bun, că Dumnezeu este 
puternic, dar şi milos. În fiecare zi s-a găsit timp şi pentru cântare, rugăciune, 
învăţătură, lucru manual şi desigur multe jocuri, timpul preferat al copiilor.
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/ 4 septembrie / – Elevii şi profesorii Liceului şi Școlii generale „Nicolae 
Bălcescu” din Jula au fost martorii unui eveniment de excepţie. În sala festivă 
a Centrului Cultural Român a avut loc un concert-conferinţă şi o expoziţie 
dedicată promovării artei muzicale a lui George Enescu, astfel şi noi, comu-
nitatea românească din Ungaria ne-am putut „conecta” la evenimentul care 
s-a desfăşurat, între 2 şi 24 septembrie, în Capitala României, la Bucureşti. 
Concertul-conferinţă şi expoziţia pe tema „Oedip pe înţelesul tuturor” este 
un proiect conceput şi susţinut de baritonul Ștefan Ignat, în colaborare cu 
Muzeul Naţional „George Enescu” din Bucureşti.

/ 20 septembrie / – Copii din grupa mare a grădiniţei şi de la şcoala generală 
din Bedeu au participat la o adevărată lecţie de istorie în cadrul unei excursii 
de studiu în localităţile Jula şi Chitighaz. La casa-muzeu din Chitighaz, gru-
pul bedeuanilor a fost primit de către doamna Maria Sarca Zombai, care le-a 
povestit cu mare drag copiilor despre viaţa ţăranilor români din acest sat, 
prezentându-le obiectele vechi de mobilier şi de uz casnic.
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/ 29 septembrie /  – Elevii Școlii generale româneşti din Micherechi au parti-
cipat la o activitate în aer liber, cu mult soare, aer şi mişcare, activitate sportivă 
organizată de instituţia de învăţământ în fiecare toamnă, după începerea 
noului an şcolar. Toate clasele de elevi, de la cei mai mici de clasa întâi până 
la cei de clasa a opta, au răspuns unei provocări lansate de cadrele didactice.

/ 5 octombrie /  – Elevii Liceului „N. Bălcescu” din Jula au organizat un bal 
al bobocilor, o seară plină de magie, distracţie şi voie bună, la care în centrul 
atenţiei au fost elevii celor două clase a IX-a. Ca la toate evenimentele de acest 
tip, nici de data aceasta nu a lipsit concursul de „Miss” şi „Mister”. Câştigătorii 
Balului Bobocilor 2017 au fost Lili Török din clasa a IX-a A şi Cristian Mihăiescu 
din clasa a IX-a B, care au convins juriul că sunt cei mai descurcăreţi şi frumoşi 
şi au primit titlurile de Miss şi Mister Boboc.
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/ 6 octombrie /  – Școala românească din Bătania organizează, tot la doi ani, 
un concurs de recitare dedicat amintirii patronului spiritual al acestei institu-
ţii, Lucian Magdu (1937–1968). La cea de-a 13-a ediţie, organizatorii, şcoala şi 
Fundaţia „Lucian Magdu”, s-au pregătit cu un program bogat care a cuprins şi 
multe noutăţi: fiecare şcoală românească (Jula, Micherechi, Chitighaz, Leu-
cuşhaz, Aletea, Pocei şi Bătania) a participat cu câte doi elevi; pentru prima 
dată s-a lansat şi un concurs de desene, la care s-a putut participa cu desene 
inspirate de versurile poetului sau de viaţa acestuia; ediţia a 13-a a fost specială 
deoarece pentru prima dată a participat la eveniment şi fiica poetului, Anita 
Magdu, şi verişoara Farkasné dr. Magda Erzsébet.

/ 17 octombrie /  – Secretarul de stat pentru naţionalităţile din Ungaria, 
Soltész Miklós, şi adjunctul său, Fülöp Attila, au înmânat, la Budapesta, di-
plomele de merit pentru acei 18 tineri din rândurile naţionalităţilor din ţară, 
care au câştigat Bursa Școlară pentru Naţionalităţi pe următorii doi ani de 
studii. Din partea românilor, acest premiu l-a primit elevei Vanesa Iuraşoc, 
de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula.
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/ 20 octombrie / – Copiii şi educatoarele Grădiniţei Româneşti din Bătania 
au pregătit un frumos program artistic în cinstea toamnei, anotimp care ne-a 
răsfăţat cu atâta frumuseţe şi bogăţie. Copiilor le place să reproducă natura, 
să-şi vadă expuse lucrările, să îşi arate cu mândrie realizările tuturor celor care 
sunt în preajma lor – prieteni, cadre didactice şi părinţi – indiferent de vârsta 
lor. La finalul serbării, toţi participanţii, de la mic la mare, cu felinare aprinse în 
mână au participat la Parada Felinarelor, pornind astfel cu toţii către biserica 
ortodoxă română, unde au fost aşteptaţi de către părintele Visarion Tuderici. 
În biserică, părintele le-a spus o poveste legată de luminiţele aprinse pe care 
la ţineau în mânuţe.

/ 10 noiembrie / – Elevii Școlii Generale şi Liceului Românesc „N. Bălcescu” din 
Jula au participat la Centrul Cultural „Erkel Ferenc” cu un spectacol organizat 
pentru colegii lor maghiari de la alte şcoli din oraş. În cadrul acestei zile, elevii 
de la instituţia românească au prezentat o părticică din cultura, tradiţiile şi 
gastronomia românească, au adus în faţa colegilor lor de la alte instituţii de 
învăţământ din oraş un program cultural deosebit demonstrând că şcoala la 
care ei învaţă le oferă posibilităţi unde îşi pot cultiva talentele şi perfecţiona 
pasiunile şi deprinderile.
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/ 20–24 noiembrie / – Săptămâna Limbii Române a fost celebrată la Școala 
Generală Bilingvă de Naţionalitate Română din Micherechi. Însufleţiţi de 
bucuria de a participa la activităţi interactive, concursuri, prezentări şi jocuri, 
elevii au avut parte de clipe minunate sub atenta îndrumare a dascălilor şcolii. 
În ziua de vineri, şcoala a primit invitaţii sosiţi de la celelalte şcoli româneşti: 
din Jula, Bătania, Chitighaz şi Aletea, pentru a lua parte împreună cu elevii din 
Micherechi la Concursul de Ortografie pe Țară „Gheorghe Martin”. La concursul 
de ortografie au luat parte 33 de elevi.

/ 28–30 noiembrie / – În atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu decor de Crăciun 
şi colinde au întâmpinat copilaşii de la grădiniţa din Micherechi oaspeţii sosiţi 
la evenimentele găzduite de instituţia românească timp de trei zile, în ultime-
le zile ale lunii noiembrie. Serbarea de la grădiniţă s-a desfăşurat cu invitaţi 
speciali din România, de la Vadu Crişului, cu bunicuţe care i-au învăţat pe copii 
să facă prăjituri şi cu părinţi care au petrecut o zi cu micuţii lor în grădiniţă.
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/ 6 decembrie / – Moş Nicolae a trecut şi pe la grădiniţele româneşti din 
Ungaria, unde copiii nerăbdători de sosirea Moşului s-au pregătit din timp 
să-l întâmpine cu o poezie sau câte un cântecel. Copiii şi educatoarele de la 
grădiniţa din Jula au pregătit programe artistice cu cântece, poezii, colinde.

/ 6 decembrie /  – Copiii de la grădiniţa din Micherechi au fost întâmpinaţi 
de Moş Nicolae pe domeniul Gellény din Jula, unde au venit de data aceasta 
ei la întâlnirea cu Moşul şi unde au petrecut mai multe ore la un program 
dedicat acestei zile, cu o mică serbare şi activităţi speciale.
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Sentimente

Lumea este un teatru, iar viaţa o piesă în care oamenii sunt actorii debutanţi. 
Oamenii se comportă asemenea unor actori care zilnic îşi schimbă dispoziţia 
în funcţie de piesa prezentată publicului. Fiecare actor are modul său de a 
fi , de a juca şi a se prezenta, de aceea nu vor semăna niciodată unul cu altul. 
Oamenii sunt diferiţi din punct de vedere sentimental, singurul lucru care ne 
face să nu fi m identici. Cu toţii avem sentimente mai proaste sau mai bune pe 
care uneori le împărtăşim persoanelor care ne sunt aproape (prieteni, părinţi, 
fraţi şi surori), alteori le ascundem de aceştia în speranţa că vor trece, dar cu 
acest lucru nu facem decât să agravăm situaţia. Uneori credem că suntem mai 
puternici şi ne putem stăpâni propriile sentimente, dar de cele mai multe ori 
ne înşelăm amarnic. Nu ezita de a spune ce te doare, ce nu îţi convine, ce nu 
îţi place, deoarece fără să comunici, lumea nu te va putea înţelege niciodată. 
Dacă eventual simţi senzaţia că nu poţi să-ţi dezvălui gândurile şi problemele, 
secretele, dorinţele, unei persoane apropiate sau nu neapărat, nu o fă, mai bine 
gândeşte-te, meditează asupra lor şi caută soluţia care în opinia ta este cea mai 
potrivită. Oamenii sunt încrezători în bine, dar pentru o singură clipă de nea-
tenţie aceştia pot schimba situaţia în rău sau chiar şi catastrofal. Sentimentele 
domină omul şi rareori se întâmplă invers. În cazul fi ecăruia dintre noi acestea 
se declanşează altcumva, şi sunt redate într-un stil cu totul aparte. Mulţi dintre 
noi credem că suntem perfecţi, dar cert este faptul că niciun om nu poate fi  
perfect, indiferent de cine ar fi  el. Imperfecţiunea însă, te face să fi i tu însuţi, 
deci mândreşte-te cu ea, pentru că datorită acesteia, poate, eşti unic în lume! 

Iubirea este cel mai suprem sentiment din lume. Iubirea este ceea ce ne face 
să existăm, fără ea suntem un nimic. Atunci când suntem îndrăgostiţi simţim 
parcă am avea �luturi în stomac. Acest fenomen este declanşat de faptul că fi -
ecare om care se îndrăgosteşte la un moment dat trăieşte unele emoţii ne mai 
cunoscute până atunci când stă de vorbă cu o anumită persoană sau este sufi cient 
doar să o vadă. Iubirea, de multe ori, ne orbeşte. Uneori nici nu realizăm ceea ce 
facem în realitate. Este sentimentul cel mai profund, care se declanşează între 
două sau mai multe persoane. Adevărata iubire este eternă. Ne iubim părinţii, 
fraţii, surorile, rudele, prietenii, cum o fac şi alţii la rândul lor, dar totodată ne 
iubim şi perechea aleaasă, copiii şi copiii acestora, precum au făcut-o şi părinţii 
noştri la acea vreme. Momentele de iubire nu se uită niciodată, precum nici 

autor:
Andrei-Sebastian Csiplo
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prima dragoste din viaţa unui om. Aceste momente sunt şi vor rămâne poate 
cele mai minunate clipe pe care le poate trăi o persoană. Iubirea este unică, nu 
ezita a o încerca!

Iubirea nu poate fi  întreţinută sau împlinită fără a avea un strop de fericire. 
Fericirea este ceea ce ne face să ne simţim deosebiţi. Este sentimentul ce ne 
schimbă starea de su�let în momentele melancolice şi ne face să zâmbim mereu. 
Toată lumea vrea să fi e fericită într-o lume atât de tristă ca şi a noastră, dar pentru 
a face pe cineva fericit întâi trebuie sa fi m siguri că şi noi suntem fericiţi, altfel 
nu va funcţiona. Fericirea nu constă în bani sau avere şi nu poate fi  cumpărată 
pentru nici o anumită sumă niciodată. Degeaba ai bani, dacă nu eşti fericit, nu 
ai familie, prieteni care să-ţi umple su�letul de bucurii. Deseori mediul în care 
trăieşti se lipeşte de tine pentru că eşti bogat şi nu ca să fi ţi amici cu care să 
trăieşti fericit. Fericirea omului e mai presus de toate! Fii fericit pentru că ai o 
familie minunată, prieteni, fi ecare 
în felul lui de a fi , şi, nu în ultimul 
rând, o viaţă lipsi- tă de tristeţe şi 
suferinţe alături de cei dragi ţie! Fii 
fericit oriunde te-ai a�la în lume şi 
niciodată nu uita ce este fericirea cu 
adevărat!

Fericirea este însă înrudită cu 
tristeţea. Tristeţea este sentimentul 
de durere din viaţa unui om ce lasă 
o urmă adâncă în su�letul acestuia. Cu toţii suntem trişti din cauza unui motiv 
anume, fi e el pierderea unui prieten sau despărţirea de familie, de persoana 
mult iubită ori o notă proastă la examen ş.a.m.d. Lumea este tristă pentru că 
nu face nimic pentru a nu fi , totul depinde de om, de modul lui de gândire, şi 
de nimeni altcineva. Tristeţea, chiar dacă uneori te îngenuncheaza, are şi rolul 
său educativ. Ea te face mai puternic, să înveţi să înduri momentele grele ale 
vieţii, să le supravieţuieşti. Tot ceea ce faci are consecinţă asupra ta şi a seme-
nilor tăi. Plânge când simţi nevoia, strigă până la cer să te faci auzit, dar îndură 
greul, ridică-te şi mergi mai departe! Aşa este viaţa uneori mai grea, uneori mai 
uşoară, dar trebuie acceptată cu orice preţ, altfel nu am putea exista. Iubeşte 
tristeţea, bucură-te de ea, nu o ocoli cu niciun preţ! Momentele triste fac mo-
mentele fericite!

Fie că am avut momente triste sau fericite nu trebuie să ne pierdem niciodată 
încrederea unul în celălalt. Încrederea este ceea ce ne face să acordăm încă o 
şansă celeilalte părţi. Încrederea se obţine însă foarte greu, este mai mult decât 
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o simplă relaţie între două sau mai multe persoane. Încredere îi este acordată , în 
primul rând unui cunoscut şi străinului mai puţin.  O acordăm persoanelor care 
o merită şi deseori întoarcem spatele altora despre care credem ca ne vor răul. 
Dacă uneori te simţi trădat/ă sau înşelat/ă de cineva, nu coborâ la nivelul lui/
ei, începând să procedezi la fel sau să îi reproşezi lucrurile întâmpate. Încearcă 
mereu să îţi etalezi modestia şi inteligenţa prin faptele care te reprezintă! Fii 
tu mai deştept/deşteaptă decât alţii! Ai încredere în oamenii din jurul tău, iar 
când te simţi ameninţat, nu ezita a acţiona, modest şi comportat! 

Oriunde ai fi  în lume nu uita niciodată cine eşti, ce eşti, ce ai făcut, de unde 
ai plecat şi unde ai ajuns acum! Mulţi oameni uită de aceste lucruri când îşi iau 
bagajul şi pleacă undeva departe de casă, de familie, de ţară şi ajung într-un 
loc unde devin străini şi însinguraţi. Totuşi tot mai multe persoane îşi părăsesc 
locurile natale din diferite motive, fenomen care duce la pierderea limbii şi a 
obiceiurilor, în cazul multora. Corect ar fi  ca să nu ne negăm originea, naţionali-
tatea noastră şi ţara de unde venim. Ar trebuie să fi m mândri de noi, indiferent 
de provenienţă şi să avem curaj de a lupta în orice circumstanţă am ajunge. Eu 
sunt mândru că sunt român, fi i şi tu mândru/ă de ceea ce eşti, iubeşte-ţi ţara şi 
poporul, precum o fac şi eu!

Dorul este un fenomen greu de trăit. Toţi purtăm în su�letul nostru dorul 
ciuva sau a unui lucru pe care ni l-am dori. Acest sentiment însă îţi aminteşte şi 
de faptul că aparţii cuiva, cuiva care te aşteaptă să te reîntorci acasă. Dorul de ai 
tăi, de tradiţii şi obiceiuri învăţate de la străbuni, va rămâne pentru totdeauna 
în adâncul su�letului tău tot aşa precum şi cel al copilărie inocente pe care o vei 
retrăi văzându-ţi copiii, mai apoi nepoţii care se joacă fără nicio grijă. Atunci 
îţi vei da seama cât de repede s-a scurs timpul. Vechii prieteni care sunt acum 
împrăştiaţi prin toate colţurile lumii, oamenii care te-au îndrumat pentru a îţi 
împlini visele şi pentru a putea ajunge la destinaţia dorită, îşi vor lăsa şi ei am-
prenta lor în su�letul tău. Toate acele persoane, momente şi locuri care ţi-au adus 
fericire în viaţă îţi vor lipsi mereu, vor deveni o adevărată comoară pentru tine!

Sentimentele sunt deci, stări care ne in�luenţează viaţa, fără care nu putem 
exista ca oameni. Ele ne întovărăşesc de la naştere până la moarte şi ne formea-
ză, ne cizelează personalitatea. Și, dacă lumea este un teatru în care oamenii 
sunt actori, atunci fi i tu actorul/actriţa din piesa care va face o lume întreagă 
să se ridice în picioare şi să te felicite pentru modul cum ţi-ai interpretat rolul! 

(Acest eseu al fostului elev al Liceului „N. Bălcescu” din Jula, Andrei-Sebastian Csiplo, 
a fost premiat cu locul 2 la Concursul Național de Creație Literară și Eseistică „Adoles-
cența și provocările scrisului”, organizat în Arad. – n.r.)
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Magda Isanos

Mai sunt câteva veri
Mai sunt câteva veri
de trăit sub soare.

Câteva cântece şi tăceri
roditoare.

Câţiva strălucitori
ani de ramură verde şi flori.

Câteva popasuri cu sfat
şi vin în pahare de turnat.

Câteva sărutări mai sunt,
până la sărutarea ta, pământ.

Nu vă certaţi, prieteni drumeţi,
pentru nălucirile-acestei vieţi!
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După cucerirea independenţei în urma războiului din 1877–1878, visul ro-
mânilor a fost acela de a crea România Mare, care să-i cuprindă pe toţi românii 
din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Primul Război Mondial a fost privit, la 
început, cu reticenţă de către clasa politică românească, dar, începând cu 1915, 
societatea românească îşi manifesta tot mai mult interesul pentru intrarea în 
război alături de Franţa şi Anglia.

Intrarea în război alături de Antantă a culminat cu alipirea celor trei pro-
vincii locuite de români, aflate sub stăpânire străină, cu Vechiul Regat. Prima 
provincie care s-a unit cu România a fost Basarabia, la data de 27 martie 1918, 
urmată de Bucovina la 28 noiembrie 1918 şi de Transilvania la 1 decembrie 1918.

În decembrie 1918, Parlamentul României a recunoscut unirea celor trei 
provincii cu Vechiul Regat, iniţiindu-se în cele din urmă procesul de integrare 
la Țara-Mamă.

Imagini rămase de la Unirea din 1918 
a celor trei provincii româneşti 

cu Vechiul Regat
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Cuvântarea lui Vasile Goldiş,
momentul zero al naşterii României Mari

Cea mai importantă piesă aflată în colecţia Muzeului Naţional al Unirii din 
Alba Iulia este manuscrisul original al Cuvântării lui Vasile Goldiş la Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Legătura în forma actuală a fost realizată de membrii Astrei, care au dăruit 
această piesă, cunoscută şi sub denumirea de „mapa lui Vasile Goldiş”, Mu-
zeului din Alba Iulia în 1929. În partea centrală a primei coperţi este înscrisă 
fotografia lui Vasile Goldiş, încadrată în partea stângă de frunze de stejar, iar 
în dreapta de măslin, sub care stă scris cu majuscule: „Cuvântarea lui Vasile 
Goldiş la 1 Dec. 1918”.

De jur împrejur se dezvoltă 
o cusătură cu sârmă de culoa-
re roşu, galben, albastru. În 
interior, fiecare pagină este 
numerotată cu cifre romane I–
XIII. La paginile I–X se găseşte 
cuvântarea, iar de la pagina X 
la XIII este Hotărârea Adunării 
Naţionale, care se termină cu 
semnătura lui Vasile Goldiş.

Cuvântarea lui Vasile Gol-
diş a fost momentul esenţial 
al Programului Marii Adu-
nări Naţionale Constituante 
a românilor din Transilvania 
şi Ungaria, ţinută în ziua de 
duminică, 1 Decembrie 1918 
la Alba Iulia.

Prezentarea acestuia, adresată Marii Adunări Naţionale, începea cu o incursi-
une în istorie, luând în calcul rezistenţa neamului românesc de a îndura soarta 
aspră a „loviturilor duşmane în statornică răbdare“. Goldiş urmărea devenirea 
românească de la aşezarea coloniştilor romani în Dacia. Mai târziu urmează 
alţi asupritori şi aceeaşi statornicie şi aşteptare a românilor, întreruptă de 
„braţul puternic al geniului scânteelor al Viteazului Mihai“. Realizarea sa este 
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vremelnică: „această unire o clipă dispăru ca fulgerarea unei scântei electrice 
şi trupul neamului nostru se frânse iar în bucăţi“.

Românii, adevăraţii proprietari legitimi ai pământului, au continuat să fie 
socotiţi străini şi sclavi pe pământul lor strămoşesc. Vasile Goldiş insista asu-
pra ultimei jumătăţi de secol, care, pentru românii din Transilvania, a adus şi 
mai grele opresiuni sub regimul dualist, cu toate că ei au continuat să îşi facă 
„datoria de cetăţeni ai Ungariei şi supuşi ai dinastiei de Habsburg-Lotharingia“.

A urmat însă Primul Război Mondial şi eliberarea naţională a naţiunilor. 
„Naţiunile trebuiesc liberate. Între aceste naţiuni se află şi naţiunea română 
din Ungaria, Banat şi Transilvania. Dreptul naţiunei române de a fi liberă îl 
recunoaşte lumea întreagă, îl recunosc acum şi duşmanii noştri de veacuri. 
Dar odată scăpată din robie, ea – aleargă în braţele dulcei sale mame. Nimic 
mai firesc în lumea aceasta.

Libertatea acestei naţiuni înseamnă:-unirea ei cu Țara Românească [...] Să 
jurăm credinţă de aci înainte numai naţiunii române, dar tot atunci să jurăm 
credinţă tare civilizaţiunei umane. Câtă vreme vom păstra aceste credinţe, 
neamul nostru va trăi, se va întări şi fericiţi vor fi urmaşii noştri până la sfâr-
şitul veacurilor“.

Proiectul de rezoluţie
Vasile Goldiş dădea apoi citire proiectului de rezoluţiune a Unirii, ce cu-

prindea nouă puncte şi era conceput după cele mai democratice principii, 
ca votul universal, reprezentativitate totală pentru fiecare categorie socială, 
etnică sau profesională în stat, organizarea pe temelii solide a Transilvaniei, 
uniformizarea legislativă şi administrativă cu România.

Punctul 1 stabilea unirea cu România:„Adunarea naţională a tuturor Româ-
nilor din Transilvania, Banat şi Țara Ungurească adunaţi prin reprezentanţii lor 
îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 decretează unirea acelor 
Români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România (citirea acestui 
punct a fost însoţită de aplauze frenetice şi strigătul «Trăiască România Mare!»; 
audienţa se ridicase în picioare, mâinile erau ridicate. Era ora 12 fix. Adunarea 
naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg 
Banatul, cuprins între râurile Murăş, Tisa şi Dunăre“.

Cuvântarea lui Vasile Goldiş se încheia cu cuvintele: „Legătura sfântă a celor 
14 milioane de Români ne îndreptăţeşte azi a zice: Trăiască România Mare!“ 
şi cu aplauzele nesfârşite ale Adunării.

(Sursa: Historia.ro)
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Divertisment,
reţete, glume
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1. Nu îţi crea o imagine falsă. Este incomodă, greu de întreţinut şi uşor 
de depistat.

Există oameni nemulţumiţi de ei înşişi. Se simt frustraţi. Pentru a primi 
gratificări din partea celor din jur, se mint în legătură cu natura lor. Astfel, se 
vor simţi egali cu ceilalţi, dacă nu invidiaţi. Ei bine, o astfel de imagine este 
greu de întreţinut. Este un rol pe care trebuie să-l joace în orice cadru social. 
Posibilitatea eşecului este cu atât mai mare cu cât vor cădea în plasa de a 
plusa pe trăsăturile care li se par mai importante. În momentul în care masca 
o să cadă, revin în postura omului frustrat şi vor relua procesul. Vor trăi în 
propriul cerc vicios.

2. Fii prietenul duşmanilor tăi. Un proverb islamic spune că „numai 
iubindu-i poţi să-i distrugi”.

Prietenia reprezintă o formă de apropiere sufletească. Ne deschidem sufletul 
în faţa prietenilor, ne confesăm, primim sprijin şi sfaturi. Cu cât un om este 
mai înverşunat în a te urî, cu atât îi poţi demonstra că, acţionând exac opus 
faţă de el, ura o primeşte tot el. Sau, dacă nu, poţi să-i afli toate slăbiciunile 
pentru ca mai apoi să-i dovedeşti că poţi plăti cu aceeaşi monedă.

3. Rămâi modest. Dar fă în aşa fel ca lucrul ăsta să se ştie. Trebuie 
să ai orgoliul modestiei tale.

Consider că, mai degrabă, acest enunţ est o critică la adresa celor care sus-
ţin sus şi tare că sunt modeşti tocmai pentru a atrage atenţia asupra acestei 
trăsături. Tocmai aceştia sunt cei care se laudă cu o aparentă modestie. Iar 
lauda şi modestia sunt diametral opuse.

4. Dacă pierzi teren, lasă impresia că ai făcut-o intenţionat. Impune 
un principiu: am dat doi paşi înapoi ca să-mi pot lua avânt.

Este de reţinut acest aspect pentru că mulţi se dau bătuţi după un prim 
eşec, gândind că lipsa de reuşită este o ruşine. Cu siguranţă nu! Nu este ruşinos 
să pierzi, ci să nu mai încerci. Este de admiraat perseverenţa de a merge mai 
departe în ciuda tuturor impedimentelor.

5. Nu fura pe nimeni. Dacă o faci totuşi, schimbă obiectul într-o 
altă podoabă.

Această „poruncă” nu se referă în mod special la furtul material. Fură şi cei 
ce mint şi cei care profită de bunătatea celor din jur. Fură cei egoişti. Cred că 
Horaţiu Mălăele se referă mai degrabă la faptul că atunci când profiţi de cei 

Decalogul lui Horaţiu Mălăele

172 C A L E N D A R U L  R O M Â N E S C  /  2 0 1 8



din jur, ar trebui măcar să dovedeşti că a fost pentru un motiv bine întemeiat, 
poate pentru a duce la bun-sfârşit o anumită acţiune pe care alţii n-ar putea-o 
îndeplini. Deşi, mă gândesc, un om care fură nu este moral şi-atunci nu are scuze.

6. Nu refuza ajutorul imbecililor. Pentru a rămâne sus îţi trebuie 
unanimitate.

Primul gând pe care-l am în minte este că politicienii au citit această carte. 
Văd acest sfat tot ca pe o critică la adresa celor care procedează astfel. Și da, 
politicienii sunt cei care profită de „cei mulţi” pentru a dobândi putere.

7. Nu-ţi explica greşelile. Învăluieşte-le în mister şi abstracţiune. 
Nu schimbă mare lucru, dar derutează.

Nu trebuie să ne justificăm acţiunile, 
fie ele reuşite sau greşite. O greşeală nu 
poate fi ştearsă, dar poate fi îndreptată. 
Iar pentru asta nu avem nevoie de critica 
celor din jur pentru că ne putem corecta 
noi înşine.

8. Nu te întinde prea tare. Rişti să 
pierzi controlul graniţelor.

Această regulă ar trebui asociată pri-
mei. Prinşi în extazul unui moment, ris-
căm să vrem din ce în ce mai mult şi să nu 
putem face faţă, să nu fim încă pregătiţi 
pentru asta. Atunci am putea claca. Ideea 
este că totul se face cu măsură, treptat, 
astfel încât să ne putem adapta din mers.

9. Nu lupta împotriva cabalelor 
întemeiate pe ambiţie şi frustrare. Îţi 
pierzi vremea, iar lor le creezi scop.

Este bine să rămânem în afara tutu-
ror intrigilor venite din partea omenilor 
frustraţi. Ei îşi găsesc întotdeauna ceva 

de uneltit, iar prin atenţia acordată, nu am face altceva decât să îi înverşu-
năm. Astfel de oameni sunt nedemni de atenţie, iar indiferenţa este arma 
împotriva lor.

10. Dacă nu reuşeşti, modelează-ţi existenţa după principiul „Nu 
se întâmplă decât ceea ce trebuie să se întâmple”. Este o dură dar 
relaxantă fatalitate.

Fiecare dintre noi foloseşte unui scop. Trăim numai ceea ce trebuie să trăim, 
restul e de umplutură.

(Sursa: webcultura.ro)

173



Arădeanca Claudia Romana Rista, cunoscută drept „fata care găteşte cu 
flori“, a descoperit secretul celor mai bune sarmale, colindând satele din 
România.

Sarmalele se fac de regulă cu carne de porc sau amestecată cu carne de 
vacă. Unele gospodine pun ceafă de porc afumată trecută prin maşina de 
tocat pentru a da un gust mai bun. De asemenea, o linguriţă de ienibahar 
dă verzei un gust deosebit.

Cele mai bune sarmale: reţete
din mai multe colţuri ale ţării

Cum pregătim foile de varză

Varza acră sau prea sărată se spală în două, trei ape călduţe. Dacă frunza 
este mică tăiem partea bombată a nervurii fără să o găurim. Dacă frunza este 
mare o folosim pentru două sarmale. O tăiem de o parte şi de alta în lungul 
nervurii, înlăturând-o.

„Ca să ne iasă sărmăluţe egale putem cântări tocătura, apoi măiestria vine 
din rulatul foilor de varză. Dacă este să o luăm la modul tradiţional aşezăm 
o foaie de varză pe palma întinsă. Punem lingura de amestec aşezată ca un 
rulou pe lăţimea frunzei şi lăsăm doi centimetri de frunză liber şi la un capăt 
şi la celălalt al compoziţiei. Întoarcem capătul frunzei peste rulou şi aducem 
şi un capăt lung al acestuia peste carne rulând împreună până la celălalt capăt 
al frunzei. Cu mâna introducem şi capătul care a rămas liber. În acest mod nu 
se vor desface sarmaele la fiert”, spune arădeanca. 

Aceasta mai afirmă că gastronomia românească cunoaşte de-a lungul 
timpului în majoritatea cărţilor de bucate sau almanahurile apărute diverse 
umpluturi şi învelişuri pentru compoziţie. 

Diverse umpluturi cu mai multe tipuri de carne sau fără carne precum şi 
metode diferite pentru fiertul sarmalelor în diferite compoziţii. „Distingem 
câteva tipuri de sarmale pe care le-am întâlnit în diferite regiuni ale ţării: 
sarmale bătrâneşti cu carne de porc, învelite în foi de varză murată. Slănina 
afumată se pune între straturile de sarmale, iar deasupra lor se aşează un strat 
de rondele de cartofi peste care se toarnă bulion de roşii şi untură încinsă. Ele 
se fac numai la cuptor; sarmalele pot fi făcute în frunze de: viţă de vie, de gulii, 
de potbal, de ştevie, de tei, de hrean, chiar şi din leuştean şi spanac. Ele se fierb 
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Sărmăluţe cu urdă în foi mari de ştevie 

în apă cât să le cuprindă cu puţin borş sau suc de roşii. Frunzele fiind crude şi 
mai rigide se opăresc în apă cu sare şi li se taie nervura. Ele se servesc mai ales 
cu iaurt. Pentru sarmalele în foi de varză albă dulce se aleg verze neîndesate 
cu frunze sbţiri. Scoatem cotorul în întregime şi punem căpăţâna într-o oală 
cu apă clocotită să se opărască 
câteva minute doar cât să se 
desprindă frunzele fără să se 
rupă. Pe măsură ce se desprind 
le scotem din apă cu lingura 
şi tăiem apoi nervura groasă 
de pe dosul frunzei. De regulă 
dintr-o varză avem în jur de 30 
de frunze de mărime mijlocie”, 
mai spune arădeanca. 

Colindând satele din Româ-
nia, Claudia Romana Rista, a 
dat peste sărmăluţe cu urdă în 
foi mari de ştevie. 

Frunzele de ştevie se opăresc 
cu borş. Scoatem nervura cu tot 
cu codiţă. Facem o compoziţie 
din urdă (un kilogram) dată prin 
sită amestecată cu ceapă verde 
călită, verdeaţă tocată, sare şi 
piper. La un kilogram de urdă 
se pun trei ouă şi trei linguri de 
griş. Modelăm sărmăluţele în 
frunzele de ştevie, le aşezăm 
într-o cratiţă pentru cuptor aco-
perite de apă în care adaugăm 
trei linguri de unt şi sare. Când 
au fi ert pe jumate şi a scăzut din 
apă adaugăm puţin borş şi le 
mai lăsam să mai fi arbă. În une-
le zone ale ţării, sarmalele se fac 
cu foi de viţă, iar în compoziţie 
se sporeşte cu orez. Se servesc 
cu smântână şi mămăliguţă.
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Umor

– Ce ţi-a picat astăzi la bac?
– Faţa!

– Știi cum creşte peştele?
– De la pescar la pescar...

– Fetita mea, vrei un frăţior?
– Vreau!
– Atunci culcă-te şi dormi!

Familia lui Bulă cinează liniştită când, 
la un moment dat, un perete începe să 
se prăbuşească. În spatele lui apare o 
maşină. Bulă se ridică nervos şi-l în-
treabă pe şoferul maşinii:
– Unde vreţi să ajungeţi?
– La Braşov! 
– Păi, atunci mergeţi drept pe hol şi 
faceţi dreapta prin camera copiilor.

Ca urmare a vieţii moderne se întâmplă…
1. Să tastezi din greşeală parola la cuptorul cu microunde.
2. Să nu mai fi jucat Solitaire cu cărţi adevărate de ani de zile.
3. Să deţii o listă cu 15 numere de telefon ale celor 3 membri ai familiei.
4. Să comunici prin YM cu partenerul care lucrează la biroul de vis a vis.
5. Să ţii legătura doar cu prietenii care au adresa de email.
6. Să răspunzi la telefonul de acasă într-o manieră specifică, de birou.
7. Să suni de acasă şi să formezi din obişnuinţă “0″ pentru a obţine o 
linie externă.
8. Să lucrezi la acelaşi birou timp de patru ani pentru trei firme diferite.
10. Să citeşti această listă şi să continui să zâmbeşti şi să dai din cap.
11. Să doreşti să trimiţi această listă de îndată ce ai citit-o.
12. Să primeşti această glumă de la un prieten cu care nu mai vorbeşti de 
mult, cu excepţia glumelor pe care ţi le trimite prin net.
13. Să fii prea ocupat pentru a observa că punctul nr. 9 nici nu există…

Vând nevastă!!!
An de fabricaţie: 1983, culoare roşcată; full option: suspensii super, portbagaj 
mare; Stare f. bună de funcţionare: puţin uzată (cam de 2 ori pe zi; da‘ duce 
mult mai mult); al doilea proprietar, certificat în regulă; Cai putere: oooooo 
Jesus (poa’ să ţină o herghelie); Caroseria puţin atinsă: a fost un mic accident 
cu un vecin care nu s-a asigurat (dacă sunt acasă) şi a intrat în ea, în urma 
accidentului el a fost grav avariat iar ea a suferit doar nişte atingeri de curea 
pe aripa stângă spate, dar cu timpul se repară.
Preţ negociabil, o dau cu tot cu accesorii: unu de 3 ani şi una de 5 ani. Rog 
seriozitate!!!
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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
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