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2021
La mulţi ani!



Ianuarie
Gerar

31 zile – ziua are 10 ore, 
noaptea 14 ore

1 V  (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei 
Capadociei (Te Deum - Anul Nou) 

2 S  Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafi m de Sarov 
(Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Nu se fac nunţi)

3 D  Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunţi). Duminica dinaintea Botezului Domnului 
(Botezul lui Ioan).

4 L  Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria 
(Nu se fac nunţi)

5 M  Sf. Sfi nţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezului Domnului) 
6 M  (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Nu se fac nunţi)
7 J  (†) Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8 V  Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Post. Nu se fac nunţi)
9 S  Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei 
10 D  Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; † Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei. 

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului).

11 L  (†) Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. 
Vitalie

12 M  Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia
13 M  Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de Nisibe (Post. Nu se fac nunţi)
14 J  Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Botezului Domnului)
15 V  Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul (Post. Nu se fac nunţi)
16 S  Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 D  (†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria. Duminica a XXIX-a după 

Rusalii (a celor 10 leproşi).

18 L  (†) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 M  Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. 

Mc. Eufrasia
20 M  (†) Sf. Cuv. E�timie cel Mare; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin şi Rin (Dezlegare la ulei şi 

vin. Nu se fac nunţi)
21 J  Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofi t, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22 V  Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Nu se fac nunţi)
23 S  Sf. Sfi nţit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 D  Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, ep. Carpasiei. Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului 

din Ierihon).

25 L  (†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26 M  Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27 M  (†) Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa 
28 J  Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29 V  Aducerea moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Nu se fac nunţi)
30 S  (†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfi nţit Mc. Ipolit, 

ep. Romei
31 D  Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena
 Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu).



Ianuarie

5

N o t i ţ e :



1 L  Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas 
(Nu se fac nunţi)

2 M  (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil (Nu se fac nunţi)
3 M  Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă Ana (Nu se fac nunţi)
4 J  Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfi nţit Mc. Avramie
5 V  Sf. Mc. Agata şi Teodula (Nu se fac nunţi)
6 S  Sf. Ier. Vucol, epi. Smirnei şi Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufi e cel Mare
7 D  Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada. Duminica a XVI-a după Rusalii 

(Pilda talanţilor).

8 L  Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9 M  Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfi nţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania praznicului Întâmpinării 

Domnului)
10 M  (†) Sf. Sfi nţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac 

nunţi)
11 J  Sf. Sfi nţit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 V  Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. 

Mc. Hristea (Nu se fac nunţi)
13 S  Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexan-

driei
14 D  Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, ep. Gazei. Duminica a XVII-a după Rusalii 

(a Cananeencii). 

15 L  Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16 M  Sf. Mc. Pamfi l, Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului
17 M  Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împăraţi Marcian şi Pulheria (Nu se fac nunţi)
18 J  Sf. Ier. Leon, ep. Romei şi Agapit, ep. Sinaului
19 V  Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfi a; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie (Nu se fac nunţi)
20 S  Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei şi Agaton, ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 D  Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Începutul Triodului). Duminica a XXXIII-a 

după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului).

22 L  A�larea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu
23 M  Sf. Sfi nţit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24 M  (†) Întâia şi a doua a�lare a capului Sf. Proroc Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului 

(Harţi)
25 J  Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26 V  Sf. Ier. Porfi rie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca; Sf. Teodor (Harţi)
27 S  Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu
28 D  (†) Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfi nţit Mc. Prote-

rie, patriarhul Alexandriei; Sf. Sfi nţit Mc. Nestor. Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului 
Risipitor).

Februarie
Făurar

28 zile – ziua are 11 ore, 
noaptea 13 ore
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Martie
Mărțișor

31 zile – ziua are 12 ore, 
noaptea 12 ore

1 L  Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie
2 M  Sf. Sfi nţit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie şi Nestor
3 M  Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Nu se fac nunţi)
4 J  Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi sora sa, Iuliana
5 V  Sf. Mc. Conon din Isauria, Conon Grădinarul şi Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul 6 S Sf. 42 de 

Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; A�larea Sfi ntei Cruci (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
7 D  Sf. Sfi nţit Mc. Efrem, ep. Tomisului; Sf. Sfi nţiţi Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor 

şi Elpidie, ep. din Cherson. Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) 

8 L  Sf. Ier. Mărt. Teofi lact, ep. Nicomidiei şi Pavel, ep. Plusiadei; Sf. Mc. Dometie 
9 M  (†) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morţilor - Moşii de primăvară) 

(Dezlegare la ouă, lactate şi peşte. Nu se fac nunţi)
10 M  Sf. Mc. Codrat, Ciprian Dionisie şi cei împreună cu ei (Zi aliturgică) 
11 J  Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfi nţit Mc. Pionie, pr. din Smirna; Sf. Mc. Trofi n 

şi Talul 
12 V  Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Zi ali-

turgică) 
13 S  Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din 

Persia 
14 D  Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfi nţit Mc. Alexandru, pr. din Pidna (Lăsatul secului pentru 

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

15 L  Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Timolau (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi 
aliturgică) 

16 M  Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Canonul 
cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) 

17 M  Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Canonul 
cel Mare, partea a III-a) (Post. Nu se fac nunţi)

18 J  Sf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofi m şi Evcarpion (Canonul cel Mare, partea a 
IV-a) (Nu se fac nunţi)

19 V  Sf. Mc. Hrisant şi Daria, Claudiu şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diac.
20 S  Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfi nţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Sâmbăta Sf. Teodor - Po-

menirea morţilor) 
21 D  Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion. Duminica I din Post (a Ortodoxiei).

22 L  Sf. Sfi nţit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fi ica împăratului Traian 
23 M  Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Nu se fac nunţi)
24 M  Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei; Sf. Cuv. Zaharia 
25 J  (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) 
26 V  Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goţia 

(Odovania praznicului Bunei Vestiri) 
27 S  Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit şi Lidia, soţia sa, cu cei 4 fi i ai lor; Sf. Proroc Anania 

(Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) 
28 D  Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni. Duminica a II-a 

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

29 L  Sf. Sfi nţiţi Mc. Marcu, ep. Aretuselor şi Chiril diac.; Sf. Mc. Iona şi Varahisie 
30 M  Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon; Sf. Proroc Ioad 
31 M  Sf. Sfi nţit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diac.; Sf. Acachie Mărt., ep. Melitinei.
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1 J  Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Cuv. Macarie Mărt.  
2 V  Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfi an şi Edesie  
3 S  Sf. Cuv. Nichita Mărt. şi Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor)  
4 D  Sf. Cuv. Iosif, imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima şi Platon. Duminica a III-a din Post 

(a Sf. Cruci).

5 L  Sf. Mc. Teodul şi Agatopod; Sf. Mc. Victorin, Claudie, Diodor, Serapion şi Nichifor  
6 M  Sf. Sfi nţit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. 

Grigorie Sinaitul şi Platonida  
7 M  Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufi n diac.; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei  
8 J  Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei  
9 V  Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Cuv. Vadim arhim.  
10 S  Sf. Mc. Terentie, Pompie, African, Maxim şi Dima (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor)
11 D  (†) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfi nţit Mc. Antipa, ep. Pergamului; Sf. Cuv. 

Trifi na. Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fi ului lunatic).

12 L  (†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. de Parion; Sf. Antuza  
13 M  Sf. Sfi nţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Ele�terie Persul (Post. Nu se fac nunţi)
14 M  (†) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. To-

maida (Denia Canonului cel Mare). 
15 J  Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofi m; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa.
16 V  Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Denia Acatistului Bunei Vestiri)  
17 S  Sf. Sfi nţit Mc. Simeon, ep. Persiei; Sf. Ier. Acachie, ep. Melitinei (Sâmbăta a V-a din Post - Po-

menirea morţilor).
18 D  Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma Mărt., ep. Calcedonului; Sf. Mc 

Ioan din Ioanina. Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca).

19 L  Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfi nţit Mc. Pafnutie  
20 M  (†) Sf. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina, Atanasie şi Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Dez-

legare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)
21 M  Sf. Sfi nţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga
22 J  Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail  
23 V  (†) Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie  
24 S  (†) Sf. Ier. Ilie Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici, mitropoliţii Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif 

Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Sâmbăta lui Lazăr - Po-
menirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)

25 D  Sf. Ap. şi Ev. Marcu; † Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului. (†) Intrarea Domnului în Ierusalim 
(Duminica a VI-a din Post - a Floriilor)

26 L  Sf. şi Marea Luni; Sf. Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Glafi ra; Sf. Mc. Chiril, Chindeu şi Tasie din 
Axiopolis (Cernavodă) (Denia Sf. şi Marii Marţi) 

27 M  Sf. şi Marea Marţi; Sf. Sfi nţit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului; Sf. Ap. Aristarh, 
Marcu şi Zinon (Denia Sf. şi Marii Miercuri)  

28 M  Sf. şi Marea Miercuri; Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia 
(Denia Sf. şi Marii Joi)  

29 J  Sf. şi Marea Joi; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Pomenirea morţilor 
- Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. şi Marii Vineri)  

30 V  Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei 
(Denia Prohodului Domnului, a Sf. şi Marii Sâmbete) (Zi aliturgică)

Aprilie
Prier

30 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore
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1 S  Sf. şi Marea Sâmbătă; Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. E�timie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora 
2 D  (Vecernia Învierii) (†) Învierea Domnului (Sf. Paşti).

3 L  (†) A doua zi de Paşti (Mărturia lui Ioan Botezătorul); † Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. 
Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie 

4 M  (†) A treia zi de Paşti (Drumul spre Emaus); Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fer. Augustin; 
Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor (Nu se fac nunţi)

5 M  Sf. M. Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou; Sf. Mc. Neofi t, Gaie şi Gaian 
6 J  Sf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion 
7 V  (†) Izvorul Tămăduirii; Arătarea pe cer a semnului Sf. Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi 

Codrat 
8 S  (†) Sf. Ap. şi Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Nu se fac nunţi)
9 D  Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ier. Nicolae.
 Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma).

10 L  Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Mc. Alfeu, Filadelf şi Ciprian; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
11 M  Sf. Mc. Mochie, Arghir şi Dioscor; Sf. Ier. Metodie şi Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor
12 M  (†) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului şi Gherman, patriarhul Constanti-

nopolului  
13 J  Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărt.
14 V  Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfi nţit Mc. Terapont, ep. Ciprului  
15 S  Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, ep. Larisei
16 D  Sf. Cuv. Teodor cel Sfi nţit; Sf. Mc. Nicolae din Meţovo; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru. Du-

minica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor).

17 L  Sf. Ap. Andronic şi soţia sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
18 M  Sf. Mc. Petru, Dionisie, Paulin şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19 M  Sf. Sfi nţit Mc. Patrichie, ep. Prusei; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon  
20 J  Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 V  (†) Sf. Mari Împăraţi şi întocmai cu ap., Constantin şi mama sa, Elena  
22 S  Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofi a, doctoriţa
23 D  Sf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiţă Maria lui Cleopa. Duminica a IV-a după Paşti 

(a slăbănogului de la Vitezda) 

24 L  Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 M  (†) A treia a�lare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26 M  Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena (Înjumătăţirea praznicului Învierii 

Domnului)  
27 J  Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfi nţiţi Mc. Eladie şi Terapont, Sf. Mc. Alipie; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28 V  Sf. Sfi nţit Mc. Eutihie, ep. Melitinei; Sf. Ier. Nichita Mărt., ep. Calcedonului  
29 S  Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfi nţit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. Alexandriei; Sf. 

Părinţi de la Sinodul I Ecumenic
30 D  Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie. Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii).
31 L  Sf. Mc. Ermie, Eusebiu şi Haralambie

Mai
Florar

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore
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Iunie
Cireșar

30 zile – ziua are 15 ore,
noaptea 9 ore

1 M  Sf. Mc. Iustin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2 M  (†) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărt., patriarhul Constantinopolului  
3 J  Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudie şi Paula fecioara
4 V  (†) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constanti-

nopolului; Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr  
5 S  Sf. Sfi nţit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru, Apolo şi Leonid
6 D  Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou, eg. Mănăstirii Dalmaţilor; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria. 

Duminica a VI-a după Paşti (a orbului din naştere). 

7 L  Sf. Sfi nţit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim
8 M  Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9 M  Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, 

Marta, Maria şi Enata  
10 J  (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor.
11 V  Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei.
12 S  Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul
13 D  Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifi lie, ep. Lefcosiei din Cipru. Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi 

de la Sinodul I Ecumenic).

14 L  Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita
15 M  Sf. Proroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin şi Ieronim
16 M  Sf. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfi nţit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei.
17 J  Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi Felix
18 V  Odovania praznicului Înălţării Domnului; Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm.
19 S  Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Pomenirea morţilor - Moşii de vară).
20 D  (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile).

21 L  (†) Sf. Treime 
22 M  (†) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Sfi nţit Mc. Eusebiu, ep. Samo-

satei; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction
23 M  Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfi nţit Mc. Aristocleu pr. (Harţi)
24 J  (†) Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan 

cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana
25 V  Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; Sf. Mc. Livia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie 

(Harţi)
26 S  Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goţiei
27 D  Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiţă Ioana; Sf. Mc. Anect (Lăsatul secului 

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

28 L  Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Chir şi Ioan; Sf. Mc. 
Papias (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) 

29 M  (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 M  († )Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ.



Iunie

15

N o t i ţ e :



Iulie
Cuptor

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore

1 J  (†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Cosma 
şi Damian, cei din Roma

2 V  Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan 
cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului.

3 S  Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului
4 D  Sf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta. Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; 

Chemarea primilor Apostoli). 

5 L  (†) Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
6 M  Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Mc. Astie, ep. Dirahiei
7 M  Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel  
8 J  Sf. M. Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; † Sf. Mc. Epictet pr. şi Astion.
9 V  Sf. Sfi nţiţi Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei şi Chiril, ep. Gortinei; Sf. Mc. Andrei şi Prov.
10 S  Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan
11 D  Sf. M. Mc. Eufi mia; Sf. Olga, cea întocmai cu ap. şi luminătoarea Rusiei; Sf. Cuv. Leon din 

Mandra. Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii).

12 L  (†) Cinstirea Sfi ntei Icoane a Maicii Domnului „Prodromiţa” de la Muntele Athos; Sf. Mc. 
Proclu şi Ilarie; Sf. Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul

13 M  Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. Sara
14 M  Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul.
15 J  Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei; Sf. Cuv. Iosif, arhiep. Tesalonicului
16 V  Sf. Sfi nţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia.
17 S  Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei
18 D  (†) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina. Duminica 

a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului).

19 L Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; A�larea moaştelor Sf. Cuv. Serafi m de 
Sarov

20 M  (†) Sf. şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
21 M  Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; † Sf. Cuv. Rafail şi Partenie, de la Agapia 

Veche.
22 J  Sf. Mironosiţă şi întocmai cu ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 V  Aducerea Moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Foca; Sf. Sfi nţit Mc. Apolinarie, ep. Ravenei; Sf. Mc. Vitalie 

şi Valeria; Sf. Mc. Trofi m şi Teofi l.
24 S  Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 D  Adormirea Sf. Ana, mama Preasfi ntei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la Sinodul 

al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia. Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea 
celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei).

26 L  Sf. Sfi nţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; 27 M † Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pante-
limon; Sf. Cuv. Antuza

28 M  Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu.
29 J  Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fi ii săi
30 V  Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Sfi nţit Mc. Valentin, ep. Umbriei; Sf. Mc. Iulita.
31 S  Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din Arimateea.



Iulie

17

N o t i ţ e :



August
Gustar

31 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore

1 D  Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) Du-
minica a VI-a după Rusalii. 

2 L  Aducerea moaştelor Sf. întâi Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul împărat 
Iustinian cel Mare 

3 M  Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic 
4 M  Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia 
5 J  Înainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. 

Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei 
6 V  (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia)
7 S  (†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiep. Ierusalimului; 

Sf. Irina împărăteasa.
8 D  Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului şi Miron, ep. Cretei. Duminica a VII-a după Rusalii (Vinde-

carea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum).

9 L  Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin.
10 M  Sf. Mc. Laurenţiu, arhid.; Sf. Sfi nţit Mc. Sixt, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit.
11 M  (†) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu, arhid.
13 V  Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania praznicului 

Schimbării la Faţă a Domnului).
14 S  Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului).
15.D (†) Adormirea Maicii Domnului. Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor).

16 L  Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: 
Constantin Voievod cu cei patru fi i ai săi.

17 M  Sf. Mc. Miron pr., Straton, Ciprian şi Tirs
18 M  Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon.
19 J  Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla
20 V  Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie.
21 S  Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fi ii ei; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
22 D  Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian. Duminica a IX-a după Rusalii 

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

23 L  Sf. Mc. Lup; Sf. Sfi nţit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum.
24 M  Sf. Sfi nţiţi Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25 M  Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit.
26 J  Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 V  Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia şi Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei. 
28 S  Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Prorociţa, fi ica lui Fanuel
29 D  (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora. 
 Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului).
30 L  (†) Sf. Ier. Varlaam, mitropolitul Moldovei şi Ioan de la Râşca şi Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. 

Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului
31 M  Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina
31 L  Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina.



August

19

N o t i ţ e :



Septembrie
Răpciune

30 zile – ziua are 12 ore,
noaptea 12 ore

1 M (†) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 
40 de Muceniţe din Adrianopol.

2 J  Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
3 V  Sf. Sfi nţit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist  
4 S  Sf. Sfi nţit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 D  Sf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban. Duminica 

a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv).

6 L  Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie
7 M  Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon 
8 M  (†) Naşterea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte. Nu se fac nunţi)
9 J  Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; † Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Chiriac 

de la Tazlău; Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 V  Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa.
11 S  Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. 

Cruci)
12 D  Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului). 

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

13 L  Înainte-prăznuirea Înălţării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfi nţiţi Mc. 
Corneliu Sutaşul si Ciprian, ep. Cartaginei; † Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: 
Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian

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

Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei 
16 J  Sf. M. Mc. Eufi mia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17 V  Sf. Mc. Sofi a şi fi icele sale: Pistis, Elpis şi Agapi 
18 S  Sf. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
19 D  Sf. Mc. Trofi m, Savatie şi Dorimedont. Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi 

urmarea lui Hristos). 

20 L  Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi fi i ai lor: Agapie şi Teopist
21 M  Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona (Odovania praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22 M  (†) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfi nţit Mc. Foca, 

ep. de Sinope; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin 
23 J  Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 V  Sf. întâia Mc. şi întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul 
25 S  Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 D  (†) Mutarea la Domnul a Sf. Ap. şi Ev. Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon. 

Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată).

27 L  (†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
28 M  (†) Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Proroc Baruh
29 M  Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia 
30 J  Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani



Septembrie

21

N o t i ţ e :



Octombrie
Brumărel

31 zile – ziua are 11 ore,
noaptea 13 ore

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

2 S  Sf. Sfi nţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 D  Sf. Sfi nţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist. Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica 

de pe munte - iubirea vrăjmaşilor).

4 L  Sf. Sfi nţit Mc. Ierotei, ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
5 M  Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6 M  Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida  
7 J  (†) Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. şi Polihronie
8 V  Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia 
9 S  Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia
10 D  Sf. Mc. Evlampie şi sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian şi Teofi l Mărt.
 Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fi ului văduvei din Nain).

11 L  Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
12 M  Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei
13 M  (†) Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi 

Florentie  
14 J  (†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15 V  Sf. Sfi nţit Mc. Luchian, pr. din Antiohia; Sf. Ier. Savin, ep. Ciprului şi Vars, ep. Edesei; Sf. Cuv. 

E�timie cel Nou  
16 S  Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin
17 D  Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul. Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi 

de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului).

18 L  Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 M  Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 M  Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona 
21 J  (†) Sf. Cuv. Mărt: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt: Ioan din Galeş şi Moise 

Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 V  Sf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei, cel întocmai cu ap.; Sf. 7 tineri din Efes  
23 S  Sf. Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constan-

tinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul; Sf. Cuv. Petroniu
24 D  Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih, Sevastiana şi Valentin. Duminica a XXIII-a după 

Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor) 

25 L  Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
26 M  (†) Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de Mir
27 M  († Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se a�lă în Catedrala 

Patriarhală); Sf. Mc. Nestor  
28 J  (†) Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fi i ai lor 
29 V  Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa  
30 S  Sf. Sfi nţit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei şi sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
31 D  Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah
 Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr).



Octombrie

23

N o t i ţ e :



Noiembrie
Brumar

30 zile – ziua are 10 ore,
noaptea 14 ore

1 L  Sf. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Cosma şi Damian, cei din Asia
2 M  Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifi dor, A�tonie şi Anempodist
3 M  Sf. Sfi nţiţi Mc. Achepsima ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe 

în Lida
4 J  Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sfi nţiţi Mc. Nicandru ep. Mirelor şi Ermeu pr.
5 V  Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiep. Alexandriei  
6 S  Sf. Pavel Mărt., patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Pomenirea morţilor 

- Moşii de toamnă)
7 D  Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei. Duminica a XXIV-a după Rusalii 

(Învierea fi icei lui Iair) 

8 L  (†) Soborul Sf. Arh. Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 M  Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Onisifor 

şi Porfi rie
10 M  Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest  
11 J  (†) Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 V  Sf. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri şi Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran 

din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul  
13 S  (†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului şi mama sa, Sf. Antuza; Sf. Cuv. Mc. 

Damaschin
14 D  Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Ap.; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului 

pentru Postul Crăciunului). Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) 

15 L  (†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv diac. (Începutul Postului 
Crăciunului)  

16 M  Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin. Nu se fac nunţi)
17 M  Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; 

Sf. Cuv. Lazăr Zugravul  
18 J  Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu diac. 
19 V  Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam  
20 S  Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. 

Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului  
21 D  (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Vovidenia). Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda 

bogatului căruia i-a rodit ţarina) 

22 L  Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apfi a; Sf. Mc. Cecilia  
23 M  (†) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfi lohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor  
24 M  Sf. Sfi nţiţi Mc. Clement, ep. Romei, şi Petru, ep. Alexandriei  
25 J  (†) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii 

Domnului)  
26 V  Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Pa�lagonul  
27 S  Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie  
28 D  Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh. Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat 

- păzirea poruncilor) 
29 L  Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun  
30 M  (†) Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; † Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul 

Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei 
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Decembrie
Undrea

31 zile – ziua are 9 ore,
noaptea 15 ore

1 M  Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum - Ziua Naţională a României)  
2 J  Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului  
3 V  (†) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Proroc Sofonie; Sf. Mc. Teodor, arhiep. 

Alexandriei  
4 S  († Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin  
5 D  (†) Sf. Cuv. Sava cel Sfi nţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul. Duminica a XXVII-a 

după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) 

6 L  (†) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni  
7 M  (†) Sf. Mc. Filo�teia de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului  
8 M  Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor  
9 J  Zămislirea Sfi ntei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel  
10 V  Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf  
11 S  Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou  
12 D  (†) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiep. 

Ierusalimului. Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor po�tiţi la cină) 

13 L  (†) Sf. Ier. Doso�tei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie 
şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara din Siracuza  

14 M  Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie  
15 M  Sf. Sfi nţit Mc. Ele�terie, ep. Iliriei şi mama sa, Sf. Mc. Antia; Sf. Mc. Suzana  
16 J  Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa  
17 V  Sf. Proroc Daniel şi Sf. trei tineri: Anania, Azaria şi Misail  
18 S  (†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului 

(Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului)  
19 D  Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Aglaia. Duminica dinaintea 

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

20 L  Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfi nţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei  
21 M  Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle  
22 M  (†) Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota  
23 J  Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum  
24 V  Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)  
25 S  (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)  
26 D  A doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfi nţit de la Tis-

mana; Sf. Sfi nţit E�timie Mărt., ep. Sardei. Duminica după Naşterea Domnului (a Sf. Iosif, 
logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul şi Sf. Iacob, ruda Domnului) 

27 L  A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap., întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. 
28 M  Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfi nţit Mc. Glicherie pr.  
29 M  Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu  
30 J  Sf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon  
31 V  Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes. 
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Emil Cioran

Lacrimi și sfinți (fragment)
Încercat-am să înţeleg de unde vin lacrimile şi m-am oprit la sfi nţi. Să 

fi e ei responsabili de strălucirea lor amară? Cine ar şti? Se pare, însă, că 
lacrimile sunt urmele lor. Nu prin sfi nţi au intrat ele în lume; dar fără ei nu 
ştiam că plângem din regretul paradisului. Aş vrea să văd o singură lacrimă 
înghiţită de pământ… Toate apucă, pe căi necunoscute nouă, în sus. Numai 
durerea precede lacrimile. Sfi nţii n-au făcut altceva decât să le reabiliteze.

Nu e posibilă o apropiere de sfi nţi prin cunoaştere. Numai când trezim 
lacrimile adormite în străfundurile noastre şi cunoaştem prin ele înţelegem 
cum cineva a putut fi  om şi nu mai este.

(…) Ochii nu văd nimic. De aceea o înţeleg prea bine pe Caterina Em-
merich când ne spune că ea vede prin inimă! Acesta este văzul sfi nţilor. Şi 
atunci cum să nu vadă ei mai mult decât noi, care înregistrăm orizontul în 
percepţii? Ochiul are un câmp redus; el vede totdeauna în afară. Dar lumea 
fi ind interioară inimii, introspecţia este singurul proces de cunoaştere. 
Câmpul vizual al inimii? Lumea plus Dumnezeu plus neant. Adică tot.

Ochiul poate mări; în inimă totul este mare. Şi înţeleg şi pe Mechtilda 
de Magdeburg, plângându-se că nici frumuseţea lumii şi nici sfi nţii n-o 
pot consola, ci numai Iisus, numai Inima lui. Nici misticii şi nici sfi nţii n-au 
nevoie de ochi; ei nu privesc spre lume. De aceea le este inima organul 
lor vizual…
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Retrospectivă
2020

Românii din Ungaria – în text și multe imagini
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/ 6 ianuarie / – În ziua de Bobotează, Capela Ortodoxă Română din Aletea 
s-a umplut de copiii de la şcoala românească din Aletea. Aduşi de către cadrele 
didactice în această zi de sărbătoare la biserică, copiii au participat la Sfânta 
Liturghie şi la slujba de sfi nţire a apei, transformată în agheasmă, după care 
fi ecare adult şi copil şi-a luat apă sfi nţită în vasele cu care a venit de acasă şi 
au băut apă sfi nţită. Şi la începutul acestui an, preotul paroh Alexandru Şereş 
a umblat cu Boboteaza pe la casele primitoare şi a sfi nţit casele românilor din 
localitate, trecând şi pe la Şcoala generală românească din Aletea.

/ 9 ianuarie / – Potrivit tradiţiei, instituţiile româneşti din Jula, au fost sfi nţite 
prin stropire cu Agheasma Mare, de către Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, care a fost însoţit de alţi clerici de la 
Centrul Eparhial. Astfel, au fost sfi nţite Grădiniţa Românească, Şcoala Generală, 
Căminul de elevi şi Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu”, Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Ungaria (AȚRU), Centrul de Documentare şi Informare al AȚRU 
şi sediul săptămânalului „Cronica”, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria 
(UCRU) şi sediul săptămânalului „Foaia românească”, Expoziţia Muzeală Per-
manentă a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi casele unor credincioşi 
din Jula foarte apropiaţi de Biserică. De asemenea, tot în această perioadă, 
înainte sau după Bobotează şi casele celorlalţi credincioşi români din Jula, sau 
din alte localităţi din Ungaria în care trăiesc români, au fost sfi nţite de preoţi, 
prin stropire cu Agheasmă Mare.
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/ 12 ianuarie / – În Duminica după Botezul Domnului, Aşezământul Monahal 
Românesc din Budapesta, închinat „Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul”, şi-a săr-
bătorit hramul. Cu acest prilej, Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria şi Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix, s-a a�lat în 
mijlocul obştii monahale. Copiii şi cei care s-au pregătit au fost împărtăşiţi apoi 
cu Sfi ntele Taine, iar la fi nal Ierarhul a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru 
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/ 15 ianuarie / – Filiala Seghedin a ICR Budapes-
ta a marcat Ziua Culturii Române prin proiectul 
multidisciplinar „Lumea lui Purcărete”, vernisaj 
de fotografi e, vizionare de fi lm şi workshop. Ver-
nisajul expoziţiei „Lumea lui Purcărete”, rezultat 
al unui parteneriat între artist, Institutul Cultural 
Român, Teatrul Naţional din Budapesta şi UNITER 
(Uniunea Teatrală din România), a cuprins imagini 
impresionante, realizate în întreaga lume de către 
regizorul Silviu Purcărete, şi itinerate la Seghedin 
în urma succesului de la Budapesta. Acest proiect 
a fost demarat în luna martie a anului trecut de 
Institutul Cultural Român de la Budapesta, cu pri-
lejul premierei spectacolului de teatru „Livada de 
vişini” de A.P. Cehov, în regia lui Silviu Purcărete, de 
la Teatrul Naţional din Budapesta. Proiectul a fost 
completat de vizionarea în premieră la Seghedin 
a fi lmului artistic „Undeva la Palilula” (subtitrat în 
maghiară), în regia lui Silviu Purcărete, produs de 
Libra Films, şi de un workshop moderat de Hajnal 
Király, doctor în fi lozofi e, teoria fi lmului şi estetică.

această realizare importantă din viaţa comunităţii româneşti budapestane, care 
este Aşezământul Monahal Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul” şi i-a stropit 
pe toţi credincioşii cu Agheasmă Mare, în semn de binecuvântare.
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/ 20 ianuarie /– Primăria comunei Micherechi a organizat în luna decembrie 
un târg de prăjituri pentru săteni, iar din banii obţinuţi din vânzarea prăjiturilor 
au cumpărat cadouri pentru Spitalul de Copii din Jula. Donaţia a fost înmânată 
de către primăriţa Margareta Tat, în ziua 20 ianuarie directorului spitalului, dr. 
Becsei László şi medicului primar şef al secţiei de pediatrie, dr. Kövesdi József. 
La propunerea şefului secţiei de pediatrie, din fondul colectat (în total 340 
mii de forinţi) s-au cumpărat pături, ceasuri de perete, cântare, un televizor şi 
cuptor cu microunde. Directorul dr. Becsei a apreciat efortul micherechenilor şi 
darurile oferite de ei, care ajută la o şedere mai plăcută şi confortabilă a micilor 
bolnavi în spitalul din Jula.

/ 21 ianuarie / – Comisia pentru probleme umane şi sociale a Primăriei ora-
şului Bichiş a invitat la o şedinţă de lucru, preşedinţii şi membrii celor patru 
autoguvernări de naţionalitate, care funcţionează în localitate. Preşedintele 
comisiei, Mucsi András, a argumentat că întâlnirea are menirea de a implica 
mai mult autoguvernările minoritare în viaţa culturală a oraşului şi pentru a 
se ajuta reciproc, pentru a cunoaşte în direct problemele cu care se confruntă 
naţionalităţile. Au fost prezentate rapoartele de activitate din anul 2019 ale 
celor patru minorităţi din partea preşedinţilor: Kovács Gusztáv (ţigani), Feledi 
János (slovaci), Takács Istvánné (nemţi) şi Eva Şimon (români). Membrii Comi-
siei pentru probleme umane şi sociale au rămas surprinşi de activitatea bogată 
pe care o au naţionalităţile în oraşul Bichiş, fi ecare străduindu-se să-şi ajute 
membrii comunităţii pe care îi reprezintă. Din partea Autoguvernării Româneşti 
din Bichiş, preşedinta Eva Şimon a accentuat că principala sarcină a ARB este 
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păstrarea valorilor româneşti în oraşul Bichiş şi susţinerea bisericii ortodoxe 
române din această localitate.

/ 24 ianuarie / – Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale (15 ianuarie) şi a Unirii 
Principatelor Române (24 ianuarie), Consulatul General al României la Seghedin 
a organizat o serată culturală dedicată aniversării naşterii poetului Mihai Emi-
nescu şi a momentului istoric românesc din 1859 prin unirea Moldovei cu Țara 
Românească. Serata cultural-literară care a avut loc la sediul Consulatului din 
Seghedin a fost deschisă prin urările de bun venit ale domnului consul Daniel 
Banu, în calitate de gazdă, după care a fost lansat volumul „Scrieri istorice şi 
literare” („Történelmi és irodalmi írások”), autor: Gheorghe Petruşan. Despre 
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/ 25 ianuarie / – Balul din Jula a deschis sezonul petrecerilor de iarnă la românii 
din Ungaria. La balul românesc de la Jula, organizat de Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Ungaria şi Centrul de Documentare al AȚRU, au luat parte în jur 

Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859, care se leagă de personalitatea lui 
Alexandru Ioan Cuza şi despre alegerea sa ca domnitor a vorbit prof. univ. dr. 
Mihaela Bucin, şefa Catedrei de Limba şi Literatura Română a Universităţii din 
Seghedin. Un alt subiect dezbătut la întâlnire a fost prezentat de către pr. Aurel 
Becan, referitor la istoria bisericească a românilor din Ungaria începând cu anul 
1920, când, după trasarea graniţelor, comunitatea ortodoxă avea 19 biserici 
ortodoxe şi a rămas aici cu doar 4 preoţi care nu făceau faţă întregii comunităţi 
româneşti. Prelegerea pr. Becan s-a concentrat şi pe date actuale ale comunităţii 
ortodoxe române din Ungaria de azi.
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de 300 de români şi maghiari, atât din Ungaria cât şi din România. Participanţii 
au fost primiţi la sosire cu tradiţionala pâine şi sare, muzica orchestrei popu-
lare condusă de Téglás Ferenc, şi o vorbă bună din partea preşedintelui AȚRU, 
Gheorghe Cozma, care le-a urat tuturora un bun venit şi distracţie plăcută. Au 
sosit musafi ri aproape din toate localităţile din Ungaria unde trăiesc români, 
din judeţele Bihor şi Bichiş, dar şi din Budapesta. Programul artistic al serii a 
fost asigurat de formaţii folclorice din Ungaria (echipa de dansatori ai Liceului 
„N. Bălcescu” din Jula) şi România (Formaţia lui Ioan László).
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– În aceeaşi zi de sâmbătă, la Jula, la sediul Uniunii Culturale, aproape 50 
de iubitori ai şahului au participat la cea de-a XI-a ediţie a Concursului de şah 
„Foaia românească”, organizat de Asociaţia de Şah a Românilor din Ungaria. 

Alături de cei 46 de concurenţi au sosit şi părinţi (în cazul copiilor mai mici) 
şi susţinători. De această dată, componenţa celor 46 de jucători a fost: 26 au 
sosit din Arad, 9 din Pecica, 8 din Jula şi 3 din Bichişciaba, 13 adulţi, 33 copii, 10 
fete, 36 băieţi.
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/ 26 ianuarie / – Membrii Corului „Pro Musica” din Jula şi rudele apropiate au 
sărbătorit-o pe doamna învăţătoare Lucreţia Purdi-Cioca, cu ocazia împlinirii 
vârstei de 85 de ani. „Țeţi néni este su�letul şi umorul corului nostru”, a spus des-
pre cea mai în vârstă coristă Ştefan Oroian, conducătorul Corului „Pro Musica”, 
care i-a apreciat dragostea ei faţă de cântecul coral şi faţă de comunitatea din 
care provine, precum şi po�ta de viaţă care se vede şi acum, la 85 de ani, în ochii 
şi privirea ei zâmbăreaţă. Este membră fondatoare a Corului „Pro Musica” din 
Jula şi a Asociaţiei Culturale „Mihai Purdi” din Otlaca-Pustă.

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



/ 28 ianuarie / – Preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria 
a convocat prima şedinţă de lucru a Adunării Generale a AȚRU pe anul 2020. 
Toate cele 10 puncte de pe ordinea de zi au cuprins decizii importante pentru 
viitorul comunităţii româneşti din Ungaria. S-a modifi cat Statutul AȚRU, s-au 
ales consilierul pentru învăţământ al AȚRU, membrii în comisiile de învăţământ 
şi de cultură, şi membrii în comisia de control al Editurii „Cronica” SRL, s-a hotărât 
publicarea concursului pentru ocuparea postului de şef al Ofi ciului AȚRU şi s-a 
ales persoana reprezentantului comunităţii româneşti din Ungaria în Subco-
misia responsabilă pentru subvenţiile naţionalităţilor de la Fondul „Bethlen 
Gábor”, din Budapesta. Şedinţa a durat patru ore şi nu a fost lipsită de tensiuni.
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/ 29 ianuarie / – Sub genericul „Ianuarie românesc la Jula”, la sediul Uniunii 
Culturale a Românilor din Ungaria a avut loc un eveniment cultural artistic 
dedicat Unirii Principatelor, Zilei Culturii Române şi aniversării a 69 de ani de 
la apariţia revistei „Foaia românească”. Organizatorii şi gazdele întâlnirii, care 
a reunit români din Ungaria de la Jula, Micherechi, Aletea şi din România de la 
Arad, Oradea şi Chişineu-Criş, au fost Florin Vasiloni, consul general al României 
la Jula şi Marius Maghiaru, preşedinte UCRU. Manifestarea culturală s-a organizat 
anul acesta în colaborare cu săptămânalul „Foaia românească”, Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad şi şcolile generale bilingve din Jula şi Micherechi.
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/ 1 februarie / – Primăria localităţii şi Autoguvernarea Românească din Miche-
rechi a adresat o invitaţie la joc şi petrecere tuturor sătenilor care iubesc muzica 
românească la balul românesc organizat la Casa de cultură „Gheorghe Dulău” 
din Micherechi. Invitaţii serii au fost Alex de la Orăştie şi formaţia acestuia, care 
au cântat live muzică populară şi de petrecere. Nu a lipsit din scenă dansurile 
populare de la Micherechi, prezentate de Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor 
„Gheorghe Nistor”, condus de Vasile Pap jr., acompaniament: Téglás Ferenc, 
Rácz Zoltán şi Vasile Pap.

41

Februarie



/ 10 februarie / – Comisia Naţionalităţilor din Parlamentul de la Budapesta 
şi-a ţinut prima şedinţă din sesiunea parlamentară de primăvară, condusă de 
germanul Ritter Imre. La întâlnirea la care naţionalitatea română este reprezen-
tată de purtătorul de cuvânt Traian Kreszta s-a discutat şi despre organizarea 
în anul 2021 a următorului recensământ al populaţiei ţării. În a doua parte a 
şedinţei a continuat audierea noilor preşedinţi ai autoguvernărilor pe ţară a 
naţionalităţilor, aleşi după alegerile din 13 octombrie 2019, de această dată a 
fost rândul preşedinţilor autoguvernărilor poloneză, armeană, romă şi română, 
prin Gheorghe Cozma, preşedintele AȚRU.
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/ 13 februarie / – Au trecut 15 ani de când Gheorghe Dulău din Micherechi 
(1926–2005), „domnul învăţător” pentru multe generaţii de micherecheni, a trecut 
la cele veşnice. În semn de respect şi apreciere, şcoala şi primăria din localitate 
au organizat un eveniment în amintirea acestuia. Evenimentul a cuprins o slujbă 
de pomenire în cimitirul din Micherechi la mormântul soţilor Dulău, după care 
la Casa de Cultură, care-i poartă numele, a avut loc un program comemorativ şi 
depuneri de coroane la placa din bronz aşezată în incinta căminului cultural.
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/ 14–15 februarie / – Biserica Penticostală Nr.1 din Micherechi a organizat seri 
binecuvântate de Evanghelizare. Pe 14 februarie, invitat a fost Bányik Roland, 
păstorul bisericii Rehoboth din Budapesta şi misionar în închisori, împreună 
cu el a venit şi familia Gönczi Mihály şi Szilvia.
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/ 15 februarie / – La sediul din Jula al Episcopiei Ortodoxe Române din Un-
garia a avut loc şedinţa Consiliului şi a Adunării Eparhiale. Adunarea Eparhială 
a inclus pe ordinea de zi rapoartele generale ale sectoarelor de activitate ale 
Eparhiei pe anul 2019, şi s-a discutat despre aspecte legate de organizarea şi 
buna desfăşurare a vieţii bisericeşti în întreaga Eparhie.

– Balul românesc cu merinde de la Aletea a fost organizat de Autoguvernarea 
Română din Aletea, iar ca de obicei distracţia a început cu jocul dansatorilor 
localnici, întregiţi cu mulţi dintre cei care au plecat din localitate, dar de obi-
ceiurile plaiurilor natale nu s-au despărţit deloc. Atmosfera deosebită a fost 
întreţinută de două orchestre, una sosită de la Macea, localitate din România 
înfăţită cu Aletea, iar cealaltă de la Bichişciaba, Ansamblul Talléros.
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/ 17 februarie / – Şase persoane şi două instituţii au fost distinse cu ordine 
prezidenţiale din România, în domeniile cultură şi învăţământ. În cadrul unei 
festivităţi organizate la Ambasada României la Budapesta, consilierul pre-
zidenţial Sandra Pralong şi ambasadorul Marius Lazurca au înmânat patru 
decoraţii prezidenţiale pentru două şcoli şi doi profesori români din Ungaria. 
Acestea au fost conferite de către Preşedintele României Klaus Iohannis cu 
ocazia Zilei Naţionale a României din 1 decembrie 2019 „în semn de apreciere 
şi recunoştinţă pentru profesionalismul şi dăruirea puse de-a lungul timpului, 
în slujba actului educaţional, pentru contribuţia avută la promovarea limbii şi 
literaturii române şi a imaginii României peste hotare, pentru susţinerea activă 
a culturii şi a valorilor româneşti”.
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/ 21–23 februarie / – Biserica Baptistă din Micherechi a avut harul de a organiza 
în perioada a acestui an servicii speciale de evanghelizare. Cu acest prilej, pe 
lângă membrii bisericii locale, pastorul Petrică Creţu a avut bucuria de a putea 
saluta şi prezenţa consătenilor care s-au unit cu credincioşii bisericii baptiste în 
rugăciune, laudă şi ascultarea Cuvântului Domnului. În mijlocul bisericii a fost 
prezent în prima zi şi pastorul Emanuel Bujoreanu, pastor al Bisericii Baptiste 
din localitatea Hidişelul de Sus, judeţul Bihor, care i-a îndemnat pe cei prezenţi 
să se apropie de Dumnezeu prin relatarea istoriei prorocului Iona, iar partea de 
laudă şi închinare a fost condusă de formaţiile bisericii. Invitat special pentru 
vestirea Evangheliei a fost pastorul Dan Suciu de la Biserica Baptistă din Tinăud. 
A doua zi a serviciilor speciale Evanghelia vestită de către pastorul Andy Schoger, 
pastor al Bisericii Baptiste din Peştiş. Seara a fost dedicată propovăduirii Evan-
gheliei în limba maghiară. Cuvântul a fost proclamat de pastorul Imre Hubert, 
de la Biserica Baptistă din Pecica.
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/ 22 februarie / – La Casa de cultură din Chitighaz s-a desfăşurat tradiţionalul 
Bal românesc cu merinde, organizat de Autoguvernarea Românilor din Chitighaz. 
La bal au participat printre românii sosiţi la petrecere şi consulul general al Ro-
mâniei la Jula, Florin Vasiloni, Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria, Emese Tripon, primarul localităţii Chitighaz, Erika 
Borbely, director al Şcolii româneşti din Chitighaz şi preşedinta autoguvernării 
româneşti, pr. Florin Olteanu, preotul ortodox din localitate şi alţi reprezentanţi 
de instituţii din comuna Chitighaz. Balul a cuprins la început un moment artistic 
asigurat de către dansatori din localitate, membrii ai Ansamblului Păstrătorilor 
de Tradiţii, dar şi membrii ai Şcolii de Artă Kaláris din Chitighaz. O formaţie ro-
mânească din Vărşand (jud. Arad) a întreţinut atmosfera la acest bal, în frunte 
cu solistul Ioan László.
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/ 27 februarie / – Filiala Seghedin a ICR Budapesta a organizat o expoziţie 
cu fotomontaje pe tema „Marea Unire”. Expoziţia a conţinut imagini de arhivă 
din tezaurul Muzeului Naţional Cotroceni. Despre fascinaţia construcţiei unui 
timp ideal, prin raportare la momente istorice de referinţă, au vorbit la vernisaj 
Filip Florian (RO) şi Dragomán György, (HU), doi maeştri ai naraţiunii, traduşi în 
ambele limbi, şi a căror abordare literară consumă nostalgia până la mitizarea 
şi creditarea fi cţiunii ca sursă documentară primară.
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/ 29 februarie / – În jur de 200 de români din Jula şi împrejurimi s-au adunat 
să facă cârnaţi şi să alunge iarna, la evenimentul organizat de către Autogu-
vernarea Românească din Jula, la Centrul Cultural Românesc. Au participat în 
total 11 echipe sosite din Jula, Aletea, Chitighaz şi Micherechi, fi ecare echipă a 
adus reţete proprii de preparat cârnţi. În timpul preparării cârnaţilor, atmosfera 
plăcută a fost asigurată de muzică românească, dar şi de prăjituri, mici gustări 
şi băuturi aduse de concurenţi.
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/ 2 martie / – A avut loc manifestarea „Mărţişor cultural românesc la Chiti-
ghaz”, cu invitaţi din Maramureş. Organizatorul evenimentului a fost Consulatul 
General al României la Jula, care în fi ecare an, la început de martie, organizează 
această manifestare, care de obicei s-a ţinut la Jula, până în 2019 când a avut 
loc la românii din Aletea, iar în 2020 la românii din Chitighaz.
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/ 8 martie / – Duminica Ortodoxiei a fost ţinută anul acesta la biserica ortodoxă 
bulgară din Budapesta. Respectând o tradiţie mai veche, iniţiată în Budapesta 
de mai mulţi ani, de data aceasta (2020), slujirea liturgică inter-ortodoxă a 
avut loc la biserica ortodoxă bulgară, cu hramul „Sfi nţii Chiril şi Metodiu”, din 
capitala Ungariei, unde a slujit împreună  la Sfânta Liturghie alături de ceilalţi 
clerici şi Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria şi alţi preoţi români ortodocşi. La slujbă au luat parte credincioşi din 
5 jurisdicţii ortodoxe din Ungaria (Mitropolia de Austria şi Exarhatul pentru 
Ungaria al Patriarhiei Ecumenice, Eparhia Ortodoxă Sârbă din Ungaria, Eparhia 
Ortodoxă Română din Ungaria, Eparhia Ortodoxă Bulgară din Ungaria şi Eparhia 
Ortodoxă Maghiară din Ungaria, a�lată sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei).
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/ 10 martie / – La Biblioteca de Limbi Străine din Budapesta a avut loc lansarea 
cărţii bilingve „Medici cu rădăcini în Micherechi/Méhkeréki gyökerű gyógyítók”, 
completată cu o relatare despre munca de cercetare în satul Micherechi de 
către echipa de cercetători care au întocmit studiul de la fi nalul volumului. 
Evenimentul organizat pe istoricii şi sociologii maghiari (Bayer Árpád, Bodonyi 
Orsolya, Lajkó Gergely şi Vida Bence) de la Open History poartă subtitlul „O 
cercetare neobişnuită într-un sat special”. Alături de cercetători au participat 
la lansarea de la Budapesta şi redactorii cărţii, dr. Vasile Marc, Emilia Martin şi 
Eva Iova-Şimon.

/ 14 martie / – AȚRU a dat publicităţii un comunicat prin care anunţă închiderea 
temporară a şcolilor româneşti din Ungaria, administrate de AȚRU, şi trecerea 
la predarea orelor în sistem online, începând cu data de 16 martie 2020.
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/ 28–29 martie / – La Catedrala Episcopală din Jula a fost săvârşită o slujbă de 
priveghere de toată noaptea, după modelul celor de la Muntele Athos, pentru 
alungarea epidemiei de coronavirus, care s-a răspândit în prezent în toată lumea. 
Urmând îndemnului şi chemării la rugăciune şi priveghere de toată noaptea a 
părinţilor de la toate mânăstirile, schiturile şi chiliile din Sfântul Munte Athos, atât 
la Catedrala Episcopală din Jula, cât şi la alte biserici şi mânăstiri din România şi 
Grecia, sau din alte părţi, au fost săvârşite astfel de slujbe de priveghere, la care 
au participat monahi şi monahii, în vreme ce simpli credincioşi, a�laţi în izolare, 
i-au însoţit cu rugăciunea pe aceştia, de la casele lor. Slujba de priveghere de 
la Catedrala din Jula a fost săvârşită de Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix, 
împreună cu un sobor de clerici de la Centrul Eparhial din Jula.
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/ 19 aprilie / – La Micherechi, conducerile bisericilor baptistă şi penticostală au 
hotărât să transmită predici pe canalul Youtube, tocmai pentru a-i ţine aproape 
pe credincioşi şi în aceste vremuri de încercare. Tinerii bisericilor au căutat şi 
ei cum ar putea contribui în continuare la viaţa creştină a comunităţii şi aşa 
s-a născut, chiar de Paşti, două videoclipuri transmise pe canalul Youtube şi 
de care s-au bucurat nu doar membrii bisericilor, ci oricine care a putut urmări 
aceste iniţiative lăudabile. De acest mare interes dă dovadă faptul că primul 
clip, realizat de tinerii şi copiii baptişti, a reuşit să adune, de la lansarea lui din 
19 aprilie, în timp de 10 zile, 1670 de vizionări.
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/ 26 aprilie / – Începând din anul 1992, la iniţiativa Societăţii Culturale a Ro-
mânilor din Budapesta, românii din capitala Ungariei se deplasează în fi ecare 
an, în Duminica Tomii (prima după Paşti), la mormântul familiei lui Emanuil 
Gojdu a�lat în cimitirul Kerepesi, pentru a săvârşi un parastas, a aprinde o 
lumânare şi a aşeza �lori la locul de veci al marelui mecena al culturii române. 
Respectând restricţiile cauzate de pandemia de coronavirus, un mic grup de 

/ 19–20 aprilie / – Învierea Domnului a fost sărbătorită cu bucurie duhovniceas-
că, la fel ca în fi ecare an, la Catedrala Episcopală din Jula. La slujbă a participat 
un număr mai redus de credincioşi, care în Ungaria au avut această posibilitate, 
la fel ca şi în alte ţări nordice, respectând şi aici măsuri de protecţie şi siguranţă 
impuse de autorităţi din cauza pandemiei de coronavirus.

români din Budapesta au hotărât 
să nu se întrerupă această tradi-
ţie de aproape 30 de ani. Preotul 
paroh Marius Maghiaru, de la 
Parohia Ortodoxă Română din 
Budapesta şi membrii Autoguver-
nării Româneşti din sect. VII, au 
cinstit şi de această memoria lui 
Gojdu, în duminica din 26 aprilie 
deplasându-se în cimitirul Kere-
pesi şi aşezând �lori pe mormânt 
şi rostind rugăciuni pentru su�le-
tele celor adormiţi din familia lui 
Emanuil Gojdu.
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/ 1 mai / – Grădiniţa românească din Jula şi-a reluat activitatea în urma re-
stricţiilor cauzate de pandemie şi în urma fi nalizării proiectului de dezvoltare a 
infrastructurii grădiniţei. Instituţia dispune din data de 30 aprilie şi de aprobarea 
de funcţionare a noii clădiri şi a curţii. Investiţia în valoare de 116 milioane de 
forinţi s-a putut realiza pe baza fi nanţării primite din partea Cancelariei Primu-
lui Ministru, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Naţionalităţi: 66 milioane de 
forinţi (în prima etapă 50 milioane, cu completare de 16 milioane de forinţi) şi 
a proiectului TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018 în valoare de 50 de milioane forinţi.
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/ 28 mai / – La praznicul Înălţării Domnului, care este şi hramul bisericii 
româneşti din Otlaca-Pustă, Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria şi Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix, a slujit Sfânta 
Liturghie în această biserică, împreună cu un sobor format din pr. arhimandrit 
Calinic Covaci, paroh la Otlaca-Pustă, pr. protosinghel Visarion Tuderici, şi ar-
hidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala din Jula. Răspunsurile liturgice au 
fost date de maicile de la Centrul Eparhial din Jula.
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/ 30 mai / – Praznicul Înălţării Domnului este şi hramul parohiei româneşti 
din localitatea Cenadul Unguresc,aparţinând Episcopiei Ortodoxe Române din 
Ungaria. Cu acest prilej, la puţine zile după Înălţarea Domnului, biserica din 
Cenadul Unguresc şi-a sărbătorit hramul, prin Sfânta Liturghie Arhierească, 
săvârşită de Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria şi Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix, împreună cu un sobor format 
din pr. Aurel Becan, parohul bisericii din Cenad, protopop de Seghedin şi gazda 
acestei manifestări. Din soborul slujitor au mai făcut parte pr. Ioan Bun, paroh 
la Micherechi, pr. Ionuţ Negrău, de la parohia Săcal, doi preoţi ortodocşi sârbi 
din Ungaria: pr. Dalibor Milencovici, de la Seghedin şi pr. Svetomir Milicici, de 
la Desca, precum şi arhidiaconul Emanuel Văduva, de la catedrala ortodoxă 
din Jula. La fi nalul slujbei, Ierarhul a oferit, în chip simbolic, o icoană pentru 
domnul Cornel Vancsura, din Baja, care a sprijinit fi nanciar înlocuirea celor 
două uşi ale bisericii, înscriindu-se, astfel, între ctitorii, miluitorii şi binefăcătorii 
acestui sfânt locaş.
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/ 7 iunie / – La Adunarea Penticostală nr. 1 din Micherechi, comunitatea 
religioasă a primit vizita preşedintelui Cultului Penticostal din Ungaria (CPU), 
Pataky Albert şi a conducătorului Circumscripţiei CPU din Sudul Ungariei, 
D. Nagy József, care alături de pastorul Durkó Albert, au condus slujba de 
ordinare a unor noi prezbiteri şi diaconi ai acestei biserici. Noul conducător 
al Bisericii Penticostale nr. 1 din Micherechi a devenit Dumitru Bigu, care a 
preluat această funcţie de la Tiberiu Juhasz, care a servit comunitatea în 
ultimii ani. Dumitru Bigu a fost uns ca prezbiter, alături de Gheorghe Roşu, 
iar Sorin Juhász a fost uns în calitatea de diacon.
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/ 13 iunie / – La parohia Otlaca-Pustă s-a desfăşurat prima conferinţă preo-
ţească misionar-pastorală din acest an, la care au participat clericii ortodocşi 
români care trăiesc în Ungaria şi deservesc comunitatea românească de aici. 
Ca de fi ecare dată, conferinţa a fost precedată de Sfânta Liturghie Arhierească, 
săvârşită de Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, împreună cu clerul din această Eparhie, iar pentru a respecta mă-
surile de protecţie a sănătăţii, impuse pentru această perioadă, atât slujirea 
liturgică, cât şi conferinţa s-au desfăşurat în aer liber, la Centrul pentru familii 
şi tineret al acestei parohii, a�lat la marginea localităţii. Sfânta Liturghie a fost 
săvârşită la paraclisul de lemn, în stil maramureşean, cu hramul „Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe”.
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/ 25 iunie / – Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria a fondat dis-
tincţia „Pentru 40 de ani de activitate în învăţământul românesc” şi distincţia 
„Pentru învăţământul românesc din Ungaria”, care sunt acordate unor pedagogi 
pentru activitatea lor timp de 40 de ani desfăşurată în cadrul învăţământului 
de naţionalitate română din Ungaria, dar şi pentru merite deosebite în cadrul 
învăţământului de naţionalitate română. În acest an au fost oferite patru premii 
„Pentru învăţământul românesc din Ungaria”, patru premii „Pentru 40 de ani de 
activitate pedagogică” şi două premii „Pentru tinerii noştri – Cupa transmisibilă”. 
Evenimentul a avut loc în aula Liceului românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula. 
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„Pentru învăţământul românesc din Ungaria” au fost acordate patru distincţii, 
dintre care două postum, premiaţii au fost Cornelia Taga, Sofi a Pilan Pelyva şi 
premii postum au primit doi dintre foştii dascăli: Pálfi  Sándorné (Etelka Hering) 
şi dr. Florin Olteanu 

„Pentru 40 de ani de activitate pedagogică” au primit premii: dr. Maria Gurzău 
Czeglédi, Maria Boca Cozma, Maria Kakócz, Iulia Olteanu.

„Pentru tinerii noştri – Cupa transmisibilă”, premiu acordat pentru o elevă 
de şcoală generală şi o elevă de liceu: Reka Misik, elevă în clasa a 8-a la Şcoala 
Generală „Lucian Magdu” din Bătania şi Ana Szántó, elevă în clasa a 10-a la 
Liceul „N. Bălcescu” din Jula.

/ 26 iunie / – Cu ocazia Zilei Pedagogului de la începutul lunii iunie, şi Au-
toguvernarea de Naţionalitate Română din Jula şi-a manifestat apreciarea 
faţă de activitatea profesorilor de la Liceul şi Şcoala generală „N. Bălcescu” şi 
a educatoarelor de la grădiniţa românească din Jula. Conducerile celor două 
instituţii au primit din partea Autoguvernării Româneşti (preşedinte: Vasile 
Sucigan) câte un coş de dulciuri, cafea, ceai, etc. Pentru doi dintre absolvenţii 
liceului românesc, Zsolt Ardelean şi Bernadett Nyári, au acordat premii de câte 
20.000 Ft, iar la serbarea de bun rămas a elevilor din clasa a 8-a de la şcoala din 
Jula au acordat premii pentru Hanna Havas şi Adam Ruja. La fel, la serbarea de 
bun rămas de la grădiniţa românească fi ecare copil care din toamnă va începe 
şcoala, Autoguvernarea Românească din Jula a dăruit câte un creion şi o ciocolată.
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/ 29 iunie / – Tabăra liberă de creaţie de la Chitighaz a împlinit anul acesta 
patru decenii de activitate. Parcul Castelului Almásy din această localitate a fost 
eternizat şi în această vară în creaţiile artiştilor plastici şi a tinerilor care participă 
la atelierele de creaţie ale Şcolii profesionale „Harruckern János” din Chitighaz. 
Porţile taberei s-au deschis pentru o perioadă de două săptămâni, până pe 10 
iulie, zi în care a avut loc şi festivitatea de încheiere a taberei şi o expoziţie a 
lucrărilor realizate în aceste zile. Spre norocul organizatorilor, perioada aceasta 
a fost potrivită şi pentru artiştii din România, care au putut veni la tabără fără 
nicio restricţie impusă din cauza pandemiei de coronavirus.
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/ 9 iulie / – După o pauză de patru luni, pe 9 iulie, din nou s-a putut întruni în 
şedinţă de lucru Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țară a Românilor din 
Ungaria. În cadrul şedinţei au fi gurat pe ordinea de zi: un informativ al preşe-
dintelui AȚRU, despre cele întâmplate între ultimele două şedinţe, după care a 
prezentat o dare de seamă despre cele întâmplate în timpul stării de urgenţă. 
A fost votată a V-a modifi care de prevedere a bugetului AȚRU şi a instituţiilor 
fondate, pe anul 2019 şi a fost prezentat şi aprobat bilanţul contabil pe anul 2019 
al AȚRU şi instituţiilor sale, dar şi raportul de audit şi planul de acţiune realizate 
de Trezoreria Maghiară în urma controlului efectuat în anul 2019. 
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/ 20 iulie / – A fost marcată aniversarea a 171 de ani de la semnarea tratatului 
de împăciuire Bălcescu–Kossuth, la Seghedin. De 21 de ani, românii din Seghedin 
sărbătoresc momentul istoric al semnării tratatului de împăciuire româno-ma-
ghiar dintre revoluţionarii Nicolae Bălcescu şi Kossuth Lajos, la 14 iulie 1849. 
Anul acesta, evenimentul a fost marcat printr-o depunere de coroane la placa 
comemorativă din Piaţa Klauzál şi un colocviu organizat de Asociaţia Culturală 
a Românilor din oraş, împreună cu Catedra de limba şi literatura română a 
Universităţii din Seghedin şi cu Consulatul General al României la Seghedin.

Au mai fost prezentate şi aprobate darea de seamă a activităţilor din anul 
2019, a Ofi ciului AȚRU şi a bilanţului pe anul 2019 şi a planului de afaceri pe anul 
2020 al Editurii de Presă şi Carte Nonprofi t SRL. La şedinţă s-a discutat şi despre 
sprijinul organizaţiilor civile şi ale altor organizaţii (adoptarea regulamentului 
şi acceptarea condiţiilor de scriere a proiectelor). Au mai fost votate modifi carea 
Actului Constitutiv al Şcolii şi Grădiniţei Române „Lucian Magdu” din Bătania, 
acorduri de colaborare cu autoguvernările de naţionalitate română locale şi 
s-a mai discutat despre fi nanţarea proiectelor pentru realizarea taberelor de 
naţionalitate şi a programelor civile pe anul 2020.
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/ 23 iulie / – La Micherechi a fost inaugurată noua piaţă din centrul satului, 
una dintre cele mai noi investiţii, realizată din 70,5 milioane de forinţi (68,2 mil. 
obţinuţi prin proiectele TOP şi 2,3 mil. fonduri proprii). Hala de 560 de m2 va 
servi nu doar ca piaţă, dar şi ca un spaţiu comunitar pentru diferite evenimente. 
Primăriţa Margareta Tat a subliniat că Primăria şi-a dorit foarte mult să poată 
asigura un spaţiu modern, de secol XXI, dar se bucură la fel de mult când vede 
că în acest spaţiu se adună cu regularitate tinerii şi copiii din sat. Tocmai din 
acest motiv, printr-un alt proiect, vor asigura puncte wifi  cu internet gratuit pe 
teritoriul pieţei. După tăierea panglicii, Echipa de dansuri populare „Gheorghe 
Nistor” a susţinut un spectacol de dansuri din Micherechi.
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/ 26 iulie / – La Biserica Baptistă din Chitighaz a avut loc un botez nou-tes-
tamental. Două su�lete – Mihai Csobán, respectiv fi ica lui, Fanni Edina Csobán 
– au auzit în su�letul lor chemarea înduioşătoare al lui Isus: „Veniţi la mine toţi 
cei trudiţi şi împovăraţi (…) şi veţi găsi odihnă su�letelor voastre.” În ziua bote-
zului s-au adunat la Biserica Baptistă din Chitighaz foarte mulţi oaspeţi, din 
cele mai diferite localităţi. Serviciul divin sărbătoresc a început cu chemarea la 
rugăciune a credincioşilor. După aceasta a urmat intrarea festivă a botezanţilor 
şi a păstorilor, în timp ce corul intona întrebarea din Cartea Apocalipsei: „Cine 
sunt aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe?” După alte servicii muzicale a 
urmat citirea textului biblic ce urma să fi e la baza predicii. Citirea textului (2. 
Împăraţi 5: 1-14) şi rostirea predicii a fost făcută de invitatul bisericii, pastorul 
Merényi Zoltán de la Biserica Baptistă din Jula.
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/ 27 iulie / – A avut loc o conferinţă de încheiere a proiectului transfrontalier 
intitulat „Improve cross-border cooperation between public institutions of 
Nădlac-Sântana-Elek-Doboz”, cod proiect ROHU-181. Proiectul a fost implementat 
între 01.12.2018 – 31.05.2020, oraşul Nădlac în calitate de lider de proiect în 
parteneriat cu oraşul Sântana din România respectiv cu oraşele Aletea (Elek) 
şi Doboz din Ungaria. Conferinţa de încheiere a proiectului a avut loc în spaţiul 
elegant de la Castelul Bréda, din Leucuşhaz. Au participat doar partenerii din 
Ungaria ai proiectului, din cauza restricţiilor cauzate de coronavirus, partenerii 
din România, de la Nădlac şi Sântana, au preferat să i-a parte la conferinţă doar 
online.
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/ 7–12 august / – Pentru a cincea oară au fost organizate în această vară, la 
Bichişciaba, Zilele Tromboniştilor, care se bazează pe tabăra de vară a celor mai 
talentaţi trombonişti a Şcolii de Muzică „Bartók Béla”. De această dată, tabăra 
nu a mai cuprins doar elevi ai şcolii din Ciaba, ci şi tineri din alte părţi ale ţării. 
Tabăra de vară a tromboniştilor s-a încheiat, la fel ca în anii anteriori, cu un 
concert cu public în biserica evanghelică din Bichişciaba. La concert au evoluat 
elevii alături de profesorii lor. Repertoriul a fost unul foarte bogat, cuprinzând 
de la muzică renascentistă până la folclor prelucrat de Bartók sau jazz. Printre 
tromboniştii de la concertul festiv s-au a�lat şi trei tineri cu origini româneşti: 
Attila Sztán (Chitighaz), artist trombonist premiat cu Junior Prima, membru al 
Orchestrei Festival Budapesta şi artist trombonist la In Medias Brass, care a fost 
şi conducătorul artistic al taberei; Barnabás Brindás (Aletea), artist trombonist 
premiat cu Junior Prima şi Cristopher Cozma (Micherechi), student trombonist 
la Academia de Muzică „Liszt Ferenc” din Budapesta.
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/ 14 august / – După mai multe luni de pauză, s-au întrunit din nou membrii 
Clubului Pensionarilor Români din Jula. De această dată, întâlnirea s-a ţinut în 
Campingul Marc şi au fost sărbătorite şi Măriile, doamnele din cadrul clubului 
pensionarilor care poartă numele Mărie. Evenimentul a fost deschis de preşe-
dintele Clubului Pensionarilor, Ioan Csóka-Szűcs, care şi-a exprimat dorinţa ca 
şi în luna care urmează să se poată ţine această întâlnire, ba chiar se plănuieşte 
în această toamnă şi o excursie a pensionarilor. La eveniment a participat şi 
conducerea AȚRU, organizaţie care a oferit masa de prânz pentru participanţi, 
iar Gheorghe Cozma, preşedintele AȚRU, împreună cu vicepreşedinţii Bertold 
Netea şi Elvira Ardelean, le-au dăruit tuturor Măriilor câte o �loare, cu ocazia 
sărbătorii Sfânta Măria-Mare, care se sărbătoreşte pe 15 august. După luni bune 
de stat acasă, din cauza restricţiilor cauzate de pandemie, membrii clubului de 
pensionari s-au bucurat de fi ecare moment petrecut împreună, pentru că aşa cum 
ne-au mărturisit mai mulţi dintre ei „înainte a fost mai sigur să ţinem legăturile 
numai prin telefon, dar acum deja ne-a fost tare dor să ne întâlnim şi personal”.
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/ 15 august / – Cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Litur-
ghie Arhierească din Biserica Ortodoxă Română din Micherechi a fost ofi ciată 
de către PS Siluan, Episcopul românilor din Ungaria, alături de care a slujit 
parohul Ioan Bun, pr. protosingel Visarion Tuderici, pr. Ionuţ Negrău de la Săcal 
şi arhidiaconul Emanuel Văduva. În după amiaza aceleiaşi zile, în biserica din 
Micherechi a fost ofi ciată şi Taina Sfântului Maslu de Obşte, o tradiţie veche de 
mai multe zeci de ani în viaţa acestei parohii şi care este primită de credincioşi cu 
multă bucurie. Soborului slujitor de la Sfânta Liturghie i s-a alăturat la maslu şi 
pr. Aurel Becan de la Cenadul Unguresc. Atât la Sfânta Liturghie, cât şi la fi nalul 
Sfântului Maslu, un grup al credincioşilor din parohie, împreună cu tineri şi copii, 
au interpretat pricesne legate de Adormirea Maicii Domnului. Iniţiatoarele aces-
tui grup sunt profesoara Viorica Oros Petruşan, învăţătoarea Tünde Cefan Cora şi 
Monica Gomboş, care doresc să apropie tot mai mulţi tineri de biserică şi doresc 
să organizeze pe viitor o 
organizaţie ortodoxă în 
scopul cunoaşterii şi pro-
movării credinţei străbune 
în rândul tinerilor şi con-
sătenilor lor, sprijinite de 
către pr. paroh Ioan Bun.
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/ 22 august / – Preasfi nţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească la Paraclisul Românesc 
cu hramul „Bunavestire a Maicii Domnului” şi „Sfântul Siluan Atonitul”, din 
Seghedin, împreună cu un sobor format din pr. Aurel Becan, paroh la Cenadul 
Unguresc şi protopop ortodox român de Seghedin, pr. Dalibor Milencovici, pa-
roh al bisericii ortodoxe sârbe din Seghedin, pr. Ionuţ Negrău, paroh la Săcal şi 
arhidiac. Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Jula.
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/ 22–23 august / – Un mic grup de credincioşi inimoşi din cadrul Bisericii Or-
todoxe Române din Micherechi, încurajat şi ajutat de preotul paroh Ioan Bun, a 
organizat programul intitulat „Zile Ortodoxe la Micherechi”. În spatele acestui 
titlu simplu a fi gurat o manifestare de două zile cu o varietate foarte bogată de 
programe, dedicate tuturor generaţiilor de credincioşi. Grupul de credincioşi a 
fost susţinut şi sprijinit de Episcopia Ortodoxă Română din Jula, în frunte cu PS 
Episcop Siluan, dar şi de pr. Visarion Tuderici, profesor de religie la şcoala din 
Micherechi şi secretar eparhial la Jula. Evenimentele s-au desfăşurat la Centrul 
Misionar-Pastoral al parohiei, iar cele de duminică în biserică, la Sfânta Liturghie 
Arhierească, şi apoi la casa de cultură, cu o agapă comună.
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/ 31 august / – În ultima zi a lunii august, la Micherechi a avut loc festivitatea de 
inaugurare şi înmânare a cheii Grădiniţei de Naţionalitate Românească „Grădina 
Fermecată”. Grădiniţa locală, la fel ca toate grădiniţele din Ungaria, a aparţinut 
până acum de Primăria locală, care însă începând cu anul şcolar 2020/2021, pe 
baza dreptului acordat de Legea Naţionalităţilor, a predat dreptul de adminis-
trare a grădiniţei pentru Autoguvernarea de Naţionalitate Românească Locală. 
În acest sens, grădiniţa din Micherechi a devenit prima instituţie preluată de 
către o autoguvernare românească locală din Ungaria. Odată cu schimbarea de 
proprietar, grădăniţa a primit şi un nume nou, care a fost ales de către corpul 
educatoarelor. De la 1 septembrie 2020, grădiniţa din Micherechi poartă numele 
de „Grădina Fermecată” (Varázskert). La festivitatea din curtea grădiniţei au 
participat, alături de ofi cialităţi, şi foarte mulţi părinţi şi copii.
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/ 3 septembrie / – Treisprezece 
premii de recunoaştere au fost 
acordate pe 3 septembrie, la Bi-
chişciaba, din partea Consilului 
Judeţean Bichiş, cu ocazia Zilei 
Judeţului, unor personalităţi din 
judeţ. Premiile au fost oferite în 
cadrul unei şedinţe festive la care 
a participat şi preşedintele Auto-
guvernării pe Țară a Românilor din 
Ungaria, Gheorghe Cozma, pre-
cum şi reprezentanţi ai Autoguver-
nării Româneşti a Judeţului Bichiş. 
La propunerea Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria, din 
partea comunităţii româneşti a 
fost premiată în acest an doamna 
Iulia Olteanu, fost director al Şcolii 
Generale şi Grădiniţei Româneşti 
„Lucian Magdu” din Bătania, cu 
distincţia „Recunoaştere din par-
tea preşedintelui judeţului Bichiş”.
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/ 4 septembrie / – Un nou punct internaţional de trecere a frontierei de stat 
româno-ungare, Borş II (România) – Nagykereki (Ungaria), a fost deschis, în 
prezenţa ministrului român de Externe, Bogdan Aurescu, şi al Transporturilor, 
Lucian Bode, şi a ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter. Cu acelaşi prilej a 
fost inaugurată şi porţiunea de autostradă Biharia-Borş, de 5,35 kilometri, ce 
interconectează autostrăzile A3, din România, şi M4, din Ungaria.
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/ 5 septembrie / – Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor „Gheorghe Nistor” din 
Micherechi a reprezentat tradiţiile românilor de la Micherechi la muzeul satului, 
cunoscut cu numele „Skanzen”, în oraşul Szentendre. Ansamblul a participat 
la festivalul „Hagyományaink vendégségben – Határtalan nemzetiségeink” cu 
ajutorul Autoguvernării de Naţionalitate Română din Micherechi. La festival au 
fost invitate mai multe ansambluri folclorice din diferite părţi ale ţării, care s-au 
prezentat în diferite domenii folclorice, tradiţionale. Au fost mai ales spectacole 
de dansuri şi cântece populare, dar şi o prezentare despre hainele populare din 
vremurile trecute.
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/ 9 septembrie / – Filiala Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapes-
ta a vernisat, la sediul său, expoziţia de ceramică şi desene „Memory – Folding/ 
Unfolding” a artistului vizual român Vlad Basarab. În cadrul expoziţiei au fost 
expuse lucrări de ceramică şi desene create de către artist, singurul invitat din 
România la ediţia actuală a Simpozionului Internaţional de Ceramică din Ungaria. 
Expoziţia a fost prefaţată printr-un artist talk al artistului român şi o prezentare 
a Centrului Internaţional de Ceramică de la Kecskemét, susţinută de artistul 
ceramist Márton Strohner, managerul instituţiei. Despre vizita sa în Ungaria şi 
despre lucrările sale am stat de vorbă cu Vlad Basarab, după vernisaj. Artistul 
a expus şi la sediul din capitală al Institutului Cultural Român la Budapesta.
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/ 10–11 septembrie / – Datorită pandemiei de coronavirus, foarte multe ele-
mente ale vieţii noastre reale s-au mutat în spaţiul virtual. În primăvară s-au 
anulat şi amânat multe conferinţe ştiinţifi ce sau evenimente culturale. După 
primul şoc în faţa unei situaţii nemaiîntâlnite până acum, deseori suntem puşi 
în situaţia să devenim inventivi şi să ne adaptăm noilor condiţii. În perioada 
10–11 septembrie s-a desfăşurat cel de-al XIX-lea Simpozion Internaţional de 
Dialectologie de la Cluj-Napoca, la care a primit invitaţie şi doamna dr. Ana 
Borbély, cercetător lingvist român din Budapesta, prezentând o lucrare despre 
„Peisajul lingvistic românesc în Jula”. Conferinţa ştiinţitică s-a ţinut online, în 
condiţii total noi pentru toţi participanţii.

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



/ 22 septembrie / – În condiţii de maximă siguranţă pe vreme de epidemie de 
coronavirus, după plecarea copiilor din instituţie şi fi ecare participant invitat 
purtând mască pe faţă, Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, în 
calitate de administrator, a organizat inaugurarea lucrărilor de construcţii noi 
la Grădiniţa Românească din Jula.  Din partea Secretariatului de Stat pentru 
Naţionalităţi şi Culte a participat la eveniment directorul general Tircsi Ri-
chárd, care în aceeaşi zi a inaugurat lucrări şi la grădiniţa germană din Jula, şi 
a subliniat: „Pedagogii de naţionalitate au o mare responsabilitate, deoarece ei 
trebuie să transmită celor mai mici membri ai comunităţii limba şi identitatea 
naţionalităţii din care fac parte. Eu aşa am constatat azi că la Jula, la fel ca în 
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/ 24 septembrie / – La Budapesta 
a avut loc festivitatea de decernare a 
premiilor „Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae”, pe anul 2020. Din partea 
comunităţii româneşti din Ungaria, 
premiul „Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae” pe anul 2020 a fost acordat 
profesoarei de muzică Andrea Szenes 
de la Şcoala Generală „Lucian Magdu” 
din Bătania, artist instrumentist la 
vioară „pentru activitatea merituoa-
să depusă în vederea popularizării şi 
transmiterii tezaurului folcloric mu-
zical român şi maghiar.

toată Ungaria, este bine să fi i minoritar”, a spus Tircsi. Panglicile româneşti şi 
ungureşti au fost tăiate apoi de mai multe ofi cialităţi, printre care: Gheorghe 
Cozma, preşedinte AȚRU, Tircsi Richard, director general la Secretariatul de 
Stat pentru Naţionalităţi, parlamentarii dr. Kovács József şi Traian Kreszta, 
Florin Vasiloni, consulul general al României la Jula, dr. Görgényi Ernő, primarul 
oraşului Jula şi Kónya István, reprezentantul Consiliului Judeţean Bichiş. Eveni-
mentul festiv s-a încheiat cu sfi nţirea noilor lucrări de către pr. arhim. Calinic şi 
pr. Teodor Marc, de la Catedrala „Sf. Nicolae” din Jula.
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/ 24 septembrie / – Odată cu încheierea mandatului său de ambasador al 
României în Ungaria, ES Marius Lazurcă a făcut vizite la mai multe instituţii ale 
românilor pentru a le mulţumi colaborarea şi a-şi lua rămas bun. Reprezentanţii 
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (Cornelia Taga vicepreşedinte şi Eva 
Iova-Şimon, membru în Prezidiu) i-au mulţumit şefului diplomaţiei române 
pentru susţinere şi pentru întreaga sa activitate în Ungaria, dăruindu-i un 
cadou care să-l amintească totdeauna de românii din Jula: o grafi că a artistei 
românce Adela Kiss.
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/ 26 septembrie / – Adunarea Generală a Uniunii Culturale a Românilor din 
Ungaria, organizaţia-umbrelă a sferei civile româneşti din Ungaria, şi-a ţinut 
şedinţa anuală ordinară în sâmbăta din 26 septembrie. Această întrunire se 
ţine, de obicei, în luna mai a fi ecărui an, dar în 2020, datorită stării de alertă 
în care s-a a�lat Ungaria în lunile de primăvară, toate aceste şedinţe obligatorii 
au avut termen prelungit până în 30 septembrie. Şedinţa s-a ţinut în limba 
română, fi ind condusă de preşedintele Marius Maghiaru. A cuprins subiectele 
obligatorii: dări de seamă, rapoarte şi bugete. Au fost discutate şi votate ur-
mătoarele puncte: 1) Darea de seamă despre activitatea Uniunii în anul 2019; 
2) Dezbaterea şi aprobarea gospodăririi Uniunii în anul 2019; 3) Dezbaterea şi 
aprobarea gospodăririi din anul 2019 a Editurii NOI; 4) Planul de muncă, proiecte 
culturale pentru anul 2020; 5) Aprobarea planului bugetar pentru anul 2020. 
La capitolul diverse s-au purtat discuţii despre viitorul comunităţii româneşti, 
despre recensământul din 2021 şi alte probleme de actualitate.
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/ 30 septembrie / – S-a ţinut o nouă şedinţă a Adunării Generale a Auto-
guvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. În cadrul şedinţei au fi gurat pe 
ordinea de zi: un informativ despre cele întâmplate între cele două şedinţe, 
modifi carea bugetului AȚRU şi a instituţiilor subordonate autoguvernării pe 
ţară, pe anul 2020; au fost prezentate şi aprobate rapoartele de activitate ale 
instituţiilor educaţionale ale AȚRU, pe anul 2019/2020, precum şi a Centrului 
de Documentare şi Informare al AȚRU pe anul 2019; a fost propus şi modifi cat 
planul de acţiune rezultat în urma auditului Trezoreriei Maghiare din anul 2019; 
au fost evaluate cererile de fi nanţare ale organizaţiilor care au cerut sprijin fi -
nanciar prin concurs. Ultimele două puncte pe ordinea de zi au fost modifi carea 
planului de audit intern al AȚRU pe anul 2020 şi adoptarea planului strategic 
de dezvoltare al AȚRU pe perioada 2019–2024.
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/ 2 octombrie / – Guvernul Ungariei, prin Secretariatul de Stat pentru Naţiona-
lităţi, sprijină anual cei mai buni elevi de naţionalitate cu burse de studii. Până 
în 2020, aceste burse erau înmânate elevilor în cadru festiv la o manifestare din 
Capitală. În acest an, datorită restricţiilor cauzate de pandemia de coronavirus, 
secretarul de stat pentru naţionalităţi, domnul Soltész Miklós, s-a deplasat 
la fi ecare liceu de naţionalitate din ţară pentru a înmâna personal tinerilor 
merituoşi aceste burse. Premiile celor doi elevi români de clasa a XI-a au fost 
acordate în cadrul unei ceremonii, organizată de conducerea Liceului „Nicolae 
Bălcescu” în sala festivă a Centrului Cultural Românesc din Jula. La eveniment, 
alături de ofi cialităţi şi cei doi elevi distinşi au participat şi familiile acestora, 
precum şi diriginţii şi câţiva colegi de clasă. Cele două burse de studii din anul 
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/ 7 octombrie / – Conducerea Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria 
a organizat o conferinţă de presă la Aletea, pentru a prezenta procesul de dezvol-
tare şi extindere al Şcolii Generale Româneşti. În ultimii 10 ani, numărul copiilor 
care frecventează această instituţie de învăţământ a crescut de aproape zece 
ori, astfel încât infrastructura existentă necesită extinderea cu noi săli de clasă.

acesta au fost acordate elevelor Virág Sztrein (clasa XI/A) şi Petra Szelezsan (cla-
sa XI/B), diplomele fi ind înmânate de secretarul de stat Soltész Miklós, alături 
de parlamentarul dr. Kovács József şi dr. Görgényi Ernő, primarul oraşului Jula. 
Cele două eleve au primit şi buchete de �lori din partea purtătorului de cuvânt 
Traian Kreszta şi Gheorghe Cozma, preşedintele AȚRU. Festivitatea s-a încheiat 
cu un scurt program de dansuri populare româneşti, prezentat de echipa de 
dansuri a şcolii, şi o recepţie.
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/ 8–21 octombrie / – Artista de origine română, Adela Kiss din Budapesta, s-a 
a�lat pentru câteva zile în oraşul copilăriei sale şi a expus pentru elevii Şcolii 
generale şi Liceului „N. Bălcescu” din Jula, după care exponatele au putut fi  vizi-
onate la Galeria Poştei orăşeneşti. Iniţiativa acestor expoziţii îi aparţine Autogu-
vernării pe Țară a Românilor din Ungaria, care a încurajat-o pe grafi ciana Adela 
Kiss ca, după publicarea serialului său intitulat „Covidella” despre pandemia de 
coronavirus pe Facebook, să-şi expună lucrările şi pentru locuitorii Julei. Nici la 
liceul românesc, nici la poştă expoziţia nu a avut un vernisaj, pe motiv de a nu 
aduna mai mulţi oameni la un loc şi pentru a-i proteja pe aceştia de epidemie.
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/ 16 octombrie / – Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria a iniţiat 
o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti pe tema viitorului 
recensământ, care se va desfăşura în primăvara anului 2021. Prima astfel de întâl-
nire a avut loc pe 16 octombrie, la Jula, fi ind invitaţi preşedinţii autoguvernărilor 
locale româneşti. În ziua de miercuri, 21 octombrie, au fost invitaţi la o întâlnire 
pe aceeaşi temă şi preşedinţii asociaţiilor româneşti din Ungaria, după care într-o 
altă întrevedere au fost invitaţi reprezentanţii bisericilor româneşti. Acesta va 
fi  cel de-al 16-lea recensământ al populaţiei Ungariei. Adunarea datelor se va 
face individual, prin completarea unor chestionare pe internet, precum şi prin 
interviurile recenzorilor, fără folosirea formularelor pe hârtie, doar cu aparate 
electronice. Recensământul se va desfăşura în perioada 1 mai şi 28 iunie 2021. Toţi 
cei prezenţi la întâlnirea din 16 octombrie au fost de acord că în lunile următoare 
va trebui vorbit mult despre importanţa recensământului, pentru ca toţi românii 
din Ungaria să aibă informaţii corecte despre miza acestei numărători a populaţiei.
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/ 17 octombrie / – La reşedinţa Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria a 
avut loc inaugurarea şi sfi nţirea unui nou imobil, refăcut, extins şi amenajat, cu 
sprijin fi nanciar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte de la Bucureşti. 
Inaugurarea şi slujba de sfi nţire au fost făcute de PS Părinte Episcop Siluan, 
împreună cu un sobor de clerici, în prezenţa domnului Mircea Leucea, Ministru 
plenipotenţiar şi reprezentant al Ambasadei României la Budapesta, domnul 
Florin Trandafi r Vasiloni, Consulul General al României la Jula şi domnul Demkó 
András, şeful fi rmei de lucrări Energo Pack SRL, din Jula, care a executat acest 
proiect.
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/ 17 octombrie / – La sediul Asociaţiei de Şah a Românilor din Ungaria s-a des-
făşurat cea de-a 11-a ediţie a Cupei de şah „Alexandru Hoţopan”. La concurs au 
participat 24 de jucători din Ungaria. Cea mai mare problemă a fost că prietenii 
şahişti din România (Arad şi Alba Iulia) şi cei din Serbia (Rătişor şi Vârşeţ) nu 
au putut participa la competiţie, deoarece nu au putut trece graniţa. Concursul 
s-a ţinut prin respectarea tuturor regulilor necesare, obligatorii vremurilor 
de pandemie cu noul coronavirus, astfel fi ecare participant trebuia să poarte 
mască, să-şi dezinfecteze mâinile, la mese au stat la 1,5 metri distanţă unul de 
celălalt, iar la sosire le-a fost măsurată (şi notată) temperatura. Au participat în 
total 24 de jucători, dintre care 15 persoane acum au fost pentru prima dată la 
concurs. Au fost prezenţi jucători de şah de la Mosonmagyaróvár, Püspökladány, 
Kisújszállás, Macău, Hódmezővásárhely, Orosháza şi restul jucătorilor au fost 
din judeţul Bichiş. Cel mai tânăr a fost un băiat de 9 ani, iar cel mai de vârstă 
jucător a fost de 93 de ani.
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/ 18 octombrie / – La Biserica Penticostală Nr. 1 din Micherechi a avut loc o 
dublă sărbătoare: un botez nou-testamentar, prin care două persoane au făcut 
legământ în faţa lui Dumnezeu şi a întregii biserici încredinţându-şi viaţa în 
mâinile Mântuitorului nostru Isus Hristos, şi Ziua Mulţumirii. Cei doi candidaţi 
care au fost botezaţi acum sunt Daniel Aslam şi Norbert Iurasoc, tineri care au 
crescut în cadrul acestei biserici. La sărbătoarea celor în haine albe au fost pre-
zente familiile lor, rudenii, creştini, cunoscuţi, consăteni şi toţi care cu drag au 
venit să fi e părtaşi la sfântul legământ. În cadrul serviciului de botez, săvârşit 
de pastorul Durkó Albert, candidaţii au răspuns cu cuvintele „da, cred” că Isus 
Hristos este Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul meu personal, iar pe baza mărturiei 
făcute în faţa lui Dumnezeu şi a tuturor celor prezenţi au fost botezaţi în apă.
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– Biserica Baptistă din Micherechi a sărbătorit Ziua Mulţumirii, prin servicii 
speciale de dimineaţa şi de după amiază, prin care credincioşii au mulţumit lui 
Dumnezeu pentru binecuvântările materiale şi sprituale de care au făcut parte 
şi în acest an. În centrul rugăciunilor de mulţumire a stat citatul: „Mulţumiţi 
lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în 
Hristos Isus, Fiul său cu privire la voi!” (1 Tesaloniceni 5:18). Biserica şi-a aşteptat 
membrii în această zi cu un decor specifi c acestei sărbători, realizat de tinerii 
şi copiii bisericii. Închinarea prin cântări şi poezii a fost condusă de către copiii, 
tinerii şi fanfara bisericii, iar Cuvântul Domnului a fost vestit de către pastorul 
bisericii Petrică Creţu.
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/ 20 octombrie / – La Cimitirul Central din Seghedin a avut loc o slujbă de 
pomenire şi o ceremonie de depunere de coroane de �lori în amintirea eroilor 
români. Evenimentul comemorativ a avut loc în condiţii restrânse şi a fost orga-
nizat de Consulatul General al României la Seghedin. Comemorarea a început cu 
o slujbă de pomenire, săvârşită PS Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, pr. Aurel Becan, Protopop de Seghedin şi de arhidiaconul Emanuel 
Văduva, de la Catedrala Episcopală din Jula. La eveniment au fost prezenţi şi 
ofi cialităţi: Marius Lazurca, ambasadorul României la Budapesta, Daniel Banu, 
consulul general al României la Seghedin, Papp Tibor, consilier pentru relaţii 
externe şi Kerek Attila, şeful Departamentului de Protocol al Primăriei din Se-
ghedin, Gheorghe Cozma, preşedintele AȚRU şi vicepreşedinţii Bertold Netea şi 
Elvira Ardelean, dr. Gheorghe Petruşan şi reprezentanţi ai presei româneşti din 
Seghedin. Tot în această zi, au avut loc şi alte manifestări comemorative, dedicate 
eroilor români din Ungaria şi desfăşurate la Debreţin şi Hajdúböszörmény, de 
Florin Trandafi r Vasiloni, consul general al României la Jula, care a fost însoţit 
de pr. Ionuţ Negrău, de la Săcal.
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/ 27 octombrie / – În cimitirul ortodox din Oraşul Mare Românesc din Jula a 
fost inaugurat şi sfi nţit un nou monument funerar al artistului plastic Gheorghe 
Cohan, pictor de origine română, distins cu cea mai înaltă distincţie naţională, 
Premiul Kossuth. Monumentul este o creaţie a sculptorului Széri-Varga Géza, 
care este prieten al familiei ultimului descendent al lui Cohan, doamna Árpásiné 
Kohán Mária. Aceasta, împreună cu soţul său, jurnalistul Árpási Zoltán s-au ho-
tărât ca să lase în urmă un monument funerar demn pentru amintirea artistului 
Cohan. Sculptorul Széri-Varga este un bun cunoscător al artei şi personalităţii lui 
Gheorghe Cohan, astfel nu a întâmpinat greutăţi pentru a-i crea un monument 
care să arate urmaşilor că sub acesta îşi doarme somnul de veci un mare artist. 
Monumentul a fost sfi nţit apoi de pr. Teodor Marc, paroh al bisericii ortodoxe 
din Oraşul Mare Românesc din Jula.
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/ 31 octombrie / – La Biserica Baptistă din Micherechi a fost celebrată Ziua 
Reformei. La eveniment dr. Mihaela Bucin, de la Universitatea din Seghedin, care 
a surprins ascultătorii, credincioşi şi invitaţi ai bisericii, prin prelegerea despre 
pastorul baptist din Micherechi, Alexandru Ruja, care, părăsind credinţa baptistă, 
a devenit preot ortodox. Pastorul bisericii Petrică Creţu a vorbit adunării despre 
impactul Reformei Protestante asupra familiei, pornind de la transformările 
de mentalitate şi de perspectivă asupra credinţei şi asupra societăţii pe care le 
instituie reformatorii Martin Luther, Jean Calvin şi cei care le-au urmat.
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/ 1 noiembrie / – Biserica Ortodoxă Românească din Săcal, închinată Sfi nţilor 
Arhangheli Mihail şi Gavriil, şi-a sărbătorit cu anticipaţie hramul, cu o săptămâ-
nă înainte, în Duminica a 22-a după Rusalii. Cu acest prilej, PS Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria a săvârşit Sfânta Liturghie 
Arhierească, în biserica satului, împreună cu un sobor format din pr. paroh Ionuţ 
Negrău şi arhidiaconul Emanuel Văduva. Îndată după Sfânta Liturghie a avut 
loc sfi nţirea unui monument dedicat Eroilor Neamului din acest sat, aşezat în 
curtea bisericii şi realizat dintr-un clopot vechi al acestei biserici, turnat în bronz, 
în anul 1926, la Budapesta, de către meşterul Walser Ferencz şi care nu mai era 
funcţional din anul 2015. După înlocuirea lui, în 2017, cu un clopot nou, din vechiul 
clopot, prins într-un ancadrament din beton şi cu Troiţă deasupra lui, a rezultat 
acest frumos Monument al Eroilor de la Săcal, care de acum înainte va aminti 
tuturor despre credinţa strămoşilor şi despre identitatea românească şi ortodoxă 
a oamenilor din acest sat. 
Monumentul a fost reali-
zat cu sprijinul doamnei 
Iuliana Jurău Rad, fostă 
profesoară la Liceul Româ-
nesc „N. Bălcescu” din Jula, 
care este originară din Să-
cal şi cu ajutorul Primăriei 
din Săcal, prin osteneala şi 
implicarea pr. paroh Ionuţ 
Negrău.
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/ 2 noiembrie / – Primăria din Micherechi a organizat festivitatea anuală 
de depunere de coroane de �lori la monumentele eroilor căzuţi în Primul şi al 
Doilea Război Mondial, dar şi la monumentul ridicat de pr. Nicolae Bordaşiu din 
Bucureşti în cinstea preoţilor ortodocşi şi amplasat în parcul din faţa bisericii 
ortodoxe.Preotul paroh Ioan Bun a ofi ciat slujbe de pomenire, după care au fost 
depuse coroane de �lori la monumentul ostaşilor români din cimitirul locali-
tăţii, eroi căzuţi în septembrie 1944 în luptele purtate după trecerea frontierei 
româno-ungare, apoi la „Monumentul strămoşilor” (donaţie a răposatului pr. 
Nicolae Bordaşiu) şi la monumentul ostaşilor ungari, etnici români din Miche-
rechi, căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, monument a�lat lângă primărie. 

– În după-amiaza aceleiaşi zile au fost depuse coroane de �lori şi la mormân-
tul lui Simion Pop, diplomat român, înmormântat în cimitirul din Oraşul Mic 
Românesc din Jula.
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/ 7 noiembrie / – Cu ocazia aniversării 
a 210 ani de la naşterea compozitorului 
şi pianistului maghiar, de origine ger-
mană, Erkel Ferenc, în oraşul său natal, 
Jula, a fost inaugurată piaţa care îi poar-
tă numele şi care a fost reconstruită 
într-un stil mai modern, simbolizând 
un pian şi note din imnul Ungariei. În 
piaţa Erkel, a�lată în vecinătatea re-
numitei „Cofetării de 100 de ani” (care 
de fapt este deja de 180 de ani şi este a 
doua cea mai veche cofetărie din ţară), 
a fost amplasată şi o masă de şah, din 
granit, dedicată şi aceasta lui Erkel 
Ferenc. Acesta a fost un mare şahist 
în tinereţe, iar mai târziu, în perioada 
când a trăit în Budapesta, a devenit un 
fi del organizator al cluburilor de şah 
din capitală. În ziua inaugurării pieţei 
Erkel s-a desfăşurat şi un concurs de 
şah, fi ind organizat de către Secţia de 
Şah a Clubului Sportiv Gyula şi Asociaţia 
de Şah a Românilor din Ungaria.
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/ 12 noiembrie / – În organizarea Centrului Pedagogic şi Educaţional pentru 
Naţionalităţi de la Budapesta a avut loc un curs de perfecţionare online, pentru 
profesorii şi pedagogii români din Ungaria. Cursul a fost ţinut prin Skype de 
către profesorii universitari, dr. Mihaela Bucin, şefa Catedrei de limba română 
a Universităţii din Seghedin şi de dr. Szabó Zsolt, fost lector de limba română. 
Acest curs a fost plănuit să se desfăşoare încă în primăvară, dar s-a amânat din 
cauza restricţiilor cauzate de primul val al pandemiei de coronavirus, ne-a spus 
organizatoarea Anamaria Brad Sarca, referent român la Centrul Pedagogic din 
Budapesta. La curs s-au prezentat 14 cadre didactice care predau limba română 
în şcoli din localităţile: Jula (şcoala generală), Chitighaz, Micherechi, Apateu, 
Pocei, Bătania.

/ 1 decembrie / – Consulatul General al României la Seghedin, Catedra de 
limba română a Facultăţii „Juhász Gyula” a Universităţii din Seghedin şi Asociaţia 
Culturală a Românilor din Seghedin a organizat de Ziua Naţională a României 
o întâlnire online cu tema „Consulatul General al României la Szeged – 22 de 
ani de diplomaţie”. La reuniune au fost prezenţi online mai mulţi membri ai 
comuniţăţii româneşti din Seghedin şi din judeţul Ciongrad. După intonarea 
imnurilor de stat ale Ungariei şi României, Daniel Banu, consul general al 
României la Seghedin a transmis mesajul de 1 Decembrie al Excelenţei Sale 
Marius Lazurca, ambasadorul României la Budapesta, după care vorbit despre 
activitatea consulatului, dar şi despre buna colaborare cu comunitatea şi in-
stituţiile româneşti din Seghedin. Au luat cuvântul: Ştefan Crâsta, PS Episcop 
Siluan, Mihaela Bucin, Tiberiu Boca, Eva Iova-Şimon şi invitata de la Timişoara, 
Otilia Hedeşan, profesor al Universităţii de Vest Timişoara. La întâlnirea online 

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



au trasmis meseje de prietenie românilor din Ungaria şi foştii consuli generali 
de la Seghedin, primul consul general, Andrei Oancea şi Radu Florea, fost consul 
general la Seghedin, actualmente consul general la Stuttgart.

/ 1 decembrie / – Proiectul Editurii de Presă şi Carte Românească „NOI” din 
Jula, fi nanţat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Bucureşti 
(SGG-DRP), cu titlul „Biblioteca virtuală a românilor din Ungaria”, a fost lansat 
pe internet chiar pe 1 Decembrie, fi ind un dar pentru toţi românii interesaţi 
de valorile culturale ale comunităţii istorice româneşti din Ungaria. Mai utilă 
poate decât oricând, în aceste vremuri pandemice, o bibliotecă virtuală are un 
rol deosebit de important în primul rând pentru elevi, studenţi şi profesori, dar 
şi pentru cercetătorii, cititorii care nu pot vizita bibliotecile clasice. Biblioteca 
virtuală conţine cărţi şi publicaţii despre istoria, cultura, limba şi realităţile ro-
mânilor din Ungaria, date din surse autentice, articole, monografi i, fotografi i, 
materiale sonore şi video. 
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/ 4 decembrie / – Asociaţia Culturală a Românilor din Seghedin, împreună 
cu Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin şi „Foaia 
românească”, săptămânalul românilor din Ungaria, a organizat o întâlnire de 
discuţii online, prilejuită de sărbătoarea Zilei Naţionale a României. Tema 
întâlnirii a fost „Ziua când am iubit cel mai mult România”.

/ 9 decembrie / – Ministrul responsabil pentru familii, Novák Katalin, alături 
de Pintér Sándor, ministrul de interne al Ungariei au decis ca, anul acesta, 12 
primării din ţară să primească premii pentru activitatea depusă în domeniul 
îngrijirii persoanelor în vârstă. Printre cele 12 primării distinse s-a a�lat şi Pri-
măria din Micherechi, fi ind singura primărie dintr-un sat, toate celelalte fi ind 
primării de la oraşe. La festivitatea de la Budapesta, organizată în condiţii care 
să respecte regulile stabilite pentru perioada de epidemie cu coronavirusul, 
premiul a fost preluat de primăriţa Margareta Tat.
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/ 20 decembrie / – Răspunzând in-
vitaţiei Autoguvernării Româneşti din 
oraşul Szentendre, grafi ciana româncă 
Adela Kiss şi-a expus lucrările pe tema 
coronavirusului, intitulată „Covidella la 
Szentendre” în oraşul de la nord de Bu-
dapesta. Expoziţia nu se putea organiza 
în spaţii închise, din cauza pandemiei, 
astfel că artista Adela Kiss şi preşedinta 
Autoguvernării Româneşti, Iulia Pan-
tea, au hotărât ca lucrările să fi e expuse 
în cadrul unei expoziţii stradale, la col-
ţul străzilor Dumtsa şi Jókai. „Aşa cum 
nimic nu s-a întâmplat în mod obişnuit 
în acest an, aşa nici locul şi nici timpul 
expoziţiei despre coronavirus nu este 
unul obişnuit”, anunţă organizatoarele. 
Grafi cile Adelei Kiss au putut fi  văzute 
şi admirate în timpul unei plimbări prin 
centrul oraşului Szentendre, acestea 
fi ind tipărite pe material rezistent la 
ploaie. Lucrările au fost expuse până 
pe 6 ianuarie 2021. Expoziţia a fost re-
alizată cu sprijinul fi nanciar al Auto-
guvernării Româneşti din Szentendre.
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/ 20 decembrie / – În preajma Crăciunului, deja de mai bine de zece ani, la 
Micherechi se organizează Festivalul Colindelor, eveniment la care îşi dau con-
cursul toate cultele din sat: ortodocşii, baptiştii şi penticostalii. Primăria din 
Micherechi nu a vrut să lase să treacă nici acest an fără colinde, astfel că a mutat 
tot festivalul în mediul virtual, realizând înregistrări cu colindele interpretate 
de toate cultele, precum şi cu mesajele de sărbătoare ale preotului ortodox 
şi ale pastorilor de la bisericile baptistă şi penticostală. Festivalul de Colinde 
online al micherechenilor a fost lansat înainte de Crăciun pe canalul Youtube 
şi pe pagina Facebook.
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/ 21 decembrie / – Într-un cadru restrâns, Autoguvernarea pe Țară a Români-
lor din Ungaria a organizat o mică festivitate în cadrul căreia a fost înmânată 
distincţia fondată de AȚRU, „Pentru românii din Ungaria”, şi a fost felicitat, cu 
ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, primul preşedinte al AȚRU, domnul Ion 
Budai. Premiul „Pentru românii din Ungaria” a fost acordat postumus fostului 
preşedinte, care a fost şi şeful Ofi ciului AȚRU timp de 15 ani, Tiberiu Juhász. 
Acesta s-a stins din viaţă pe 21 martie 2019, la vârsta de doar 61 de ani. Premiul 
a fost preluat de fi ica acestuia, Ana Juhász.
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/ 25 decembrie / – Praznicul Naşterii Domnului 2020 a fost întâmpinat cu nă-
dejde şi a adus bucurie în su�letele credincioşilor ortodocşi români de la Catedrala 
Episcopală din Jula, care au venit în număr mai mare ca de obicei, în această 
perioadă a pandemiei şi au fost de diferite vârste, între care şi familii cu copii, 
sau elevi de la Şcoala Generală şi Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula. 
Deşi nu era deloc sigur că va putea avea loc, având în vedere această perioadă a 
pandemiei şi restricţiile şi grijile pe care ea le-a adus, dar totuşi, până la urmă a 
putut fi  pregătit şi un frumos program religios, cu versuri de Crăciun, oferit de 9 
elevi, din clasele 1–8, de la Şcoala Generală Românească din Jula, sub îndrumarea 
doamnei învăţătoare Eva Sabău. Elevii participanţi la program, dar şi ceilalţi 
copii din biserică, au primit pachete cu dulciuri, oferite de PS Episcop Siluan, cu 
sprijinul Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU) şi al Centrului 
de Documentare şi 
Informare al AȚRU, 
iar domnul Vasile 
Sucigan le-a oferit 
copiilor ciocolate, 
din partea Autogu-
vernării Româneşti 
Locale din Jula, 
care a pregătit şi 
colăcei pentru toţi 
credincioşii partici-
panţi la slujbă.
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/ 27 decembrie / – La fel ca în anii trecuţi şi de data aceasta, PS Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a a�lat în mijlocul credincioşilor orto-
docşi români de la Parohia Micherechi, în Duminica de după Naşterea Domnului. 
Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un sobor format 
din pr. paroh Ioan Bun, pr. protosinghel Visarion Tuderici, secretar eparhial şi 
arhidiaconul Emanuel Văduva. La fi nalul slujbei, au fost împărtăşiţi cu Sfi ntele 
Taine copiii şi credincioşii care s-au pregătit pentru aceasta, iar la fi nal, spre 
deosebire de ceilalţi ani, datorită pandemiei şi condiţiilor impuse, sau a grijilor 
avute de părinţi, de data aceasta, în locul serbării obişnuite, le-a fost prezentat 
credincioşilor un fi lmuleţ cu mesaje şi versuri de Crăciun, înregistrate on-line 
de elevii care participă la orele de religie, sub îndrumarea Părintelui Visarion 
Tuderici, care a şi realizat acest fi lmuleţ.
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Vasile Militaru

Țara mea – Scrisoare unui străin
...De-ai veni pe-aici odată, ai vedea că am o ţară
Ca un fagure de miere strâns din �lori de primăvară:

Ape line o sărută cu blândeţe de nespus;
Munţi cu creste de aramă-i ţin cunună spre Apus...

Lungi amurguri minunate pe-ale ei ţinuturi cad,
Aurind livezi şi lanuri, codrii nepătrunşi de brad...

Vara, toată e-n covoare, şi-a covoarelor mândreţe,
Peste văi şi peste lanuri e ţesută-n mii de feţe:

Grâu blagoslovit, în luna lui Cuptor, se face-n spic
Auriu cum e fuiorul fi relor de borangic!

In frumos cu �loare-albastră, risipit peste muncele,
Râde lung sub sfântul soare din ochi blânzi de peruzele...

Rapiţa, bătând-o vântul în amiezile de vară,
Face valuri ca o gârlă grea şi galbenă de ceară...

Boi plăvani, cu ochii umezi, pe ogoare-şi poartă plugul,
Şi din brazdele mănoase se ridică, sfânt, belşugul;

În văzduhuri, pe deasupra roditoarelor câmpii,
Pune vrajă totdeauna un sobor de ciocârlii;

Pe vâlcele aromite, pe la margini de izvoare,
Pasc, în iarbă de mătasă, mii de turme de mioare;

Pe la umbră de zăvoaie, prin livezi, pe lângă stână,
Păstoriţe bălăioare torc din caiere de lână;

Rezemaţi de vreun mesteacăn sau lungiţi pe câte-o vale,
Pretutindeni ciobănaşii cântă doine din cavale…

Peste lunci cu �loare multă ce-şi trimit în slăvi îmbătul,
Zboară-n roiuri nesfârşite �luturi albi cum e omătul;

Pe sub zări ca de cicoare, cât în văz de ochi încape,
Plopi în şir, când bate vântul, spun poveşti pe lângă ape…

La cosit, la plug, la sapă sau la seceriş de grâu,
Vezi �lăcăi cu spete late, cu mijlocul strâns la brâu;

Fete mari, cu şolduri pline şi cămaşa cum e spuma,
Au pe buze totdeauna cântul sfânt şi voie bună!

Sărbătorile, de-a rândul, în biserici cântă-n cor
Şi-o blândeţe fără margini prinzi în ochii tuturor…

Astfel, de-ai veni pe aicea şi-ai voi apoi să pleci,
Mi-ai pleca cu ţara-n su�let, ca să n-o mai uiţi în veci.
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Botezuri, cununii 
şi înmormântări 

la românii din Ungaria
în anul 2020
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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.

Am solicitat date de la următorii preoţi ai parohiilor ortodoxe: pr. Aurel 
Becan (Cenadul 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 Puşcaş (Jula, Oraşul Mic Românesc), pr. Origen Sabău (Apateu), pr. Ionuţ 
Negrău (Săcal), pr. Alexandru Şereş (Aletea, Crâstor).

Datele referitoare la credincioşii Bisericii Baptiste din Micherechi ne-au 
fost furnizate de Gheorghe Ruja. 

În localităţile care nu figurează pe listă, în acest an nu s-au ţinut 
botezuri, cununii sau înmormântări în cadrul bisericilor româneşti.



Date de la bisericile ortodoxe

Apateu

Înmormântări
16 martie, Maria Lazăr, născ. Iuhas (89)
16 martie, Iosif Berke (60)
15 septembrie, Ilona Czegle, născ. Kővári (84)
24 noiembrie, Maria Magyari, născ. Pintye (92)

Budapesta

Botezuri
10 ianuarie, David Enoh, părinţii Daniel şi Cristina Manolache
1 februarie, Victor Aryo Maximus, părinţii Iulian şi Nisha Pavel
1 martie, Alexandru, părinţii Ştefan şi Rozalia Ştefan
1 martie, Ramona, părinţii Petru Talagiu şi Lucia Maxim
12 iulie, Péter, părinţii Dénes József şi Ősze Zsuzsanna
25 iulie, Eliza Teodora, părinţii Adrian şi Otilia Munteanu
26 iulie, Ayan Ioan, părinţii Ioan Rădulescu şi Iustina Popa
15 august, Anna, părinţii Szántó György şi Pintér Zsuzsanna
16 august, Isabella, părinţii Béla şi Nóra Szrnka
16 august, Victor, părinţii Zoltán şi Mariana Németh
30 august, Lidia, părinţii Fenyves Csaba şi Oana Botez
8 noiembrie, Renata Sara, părinţii Gabi şi Mihaela Raşcu
12 decembrie, Oliver, părinţii Peter şi Mihaela Dunszt

 Înmormântări
30 octombrie, Ioan Halmaghi (85)

 Cununii
3 mai, Ştefan Alexandru cu Talagiu Ramona
22 august, Cséfalvay Örs cu Ruja Gabriela
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Bătania

 Botez
6 iunie, Nicoletta Hanna

 Înmormântări
12 august, Tiberiu Oros
5 noiembrie, Felicia Birtaş
12 noiembrie, Rozalia Deszpot

Chitighaz

 Botezuri
15 martie, Milan-Cristian, părinţii Maj Cristian şi Aletea Anikó
3 mai, Teodor, părinţii Cioca Teodor şi Csomos Ileana
3 mai, Petru, părinţii Cioca Teodor şi Sarca Catiţa
14 iunie, Ramon-Szabolcs, părinţii Farago Arnold şi Vargasi Veronica
5 iulie, Levente-Zoltán, părinţii Mészár Zoltán şi Santău Claudia-Maria
26 iulie, Linett, părinţii Farago Rajmund şi Erdelyi Tifani
15 august, Adelina-Norina, părinţii Puporka Robert-Elemer şi Mazan Melinda
15 august, Zoé, părinţii Szilagyi Csaba şi Cioban Timea
23 august, Pavel, părinţii Kiss Pal şi Balogh Julianna
12 septembrie, Hanna, părinţii Farago Lajos şi Keresztesi Aliz
20 septembrie, Natasa-Kira, părinţii Szabó Gergő şi Sűli Kitti
20 septembrie, Hanna-Kitti, părinţii Mocan Gheorghe şi Sűli Kitti
27 septembrie, Benett, părinţii Kukla David şi Ruzsa Nikolett
27 septembrie, Dominik-Gheorghe, părinţii Kukla László-György şi Fülöp Timea-Evelin

 Înmormântări
7 ianuarie, Ana Olar, născ. Nicula (79)
18 ianuarie, Maria Putaric, născ. Arsintea (88)
25 ianuarie, Nicolae Ardelean (66)
9 februarie, Gheorghe Otlăcan (83)
9 februarie, Gheorghe Istin (81)
5 februarie, Maria Istin, născ. Roatiş (71)
19 februarie, Floare Vrăbieş, născ. Bandula (87)
9 martie, Florica Brândaş, născ. Nedea (79)
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13 martie, Ana Sarca, născ. Stan (87)
27 martie, Birta Mircea-Romulus (60)
28 martie, Juhasz-Nagy József (65)
30 martie, Floare Pilan, născ. Cioban (87)
4 aprilie, Ioan Crişan (69)
22 aprilie, Gheorghe Bandula (89)
20 mai, Ana Iova, născ. Jula (87)
17 iunie, Gheorghe Sucean (70)
25 iunie, Ştefan Mateuţ (65)
19 iulie, Aurica Kovacs, născ. Şimonca (70)
28 iulie, Ştefan Brândaş (cantorul parohiei) (91)
15 septembrie, Petru Purpur (85)
27 septembrie, Mihai Cioban (87)
5 octombrie, Maria Curtuţ, născ. Sârbuţ (96)
12 octombrie, Petru Bujigan (81)
4 noiembrie, Ana Cioban, născ. Istin (89)
8 noiembrie, Maria Pilan, născ. Crişan (83)
9 decembrie, Adriana Popa, născ. Foita (67)
10 decembrie, Petru Olar (82)

Cenadul Unguresc

Botezuri
30 septembrie, Jazmin Kollár, părinţii Katalin Kollár şi István Kollár

Înmormântare
27 februarie, Pál Károly (63)
9 martie, Elisabeta Graur (82)
21 aprilie, Zoltán Gán (55)
24 septembrie, Cumbria Unc, născ. Becan (97)

Micherechi

Botezuri
18 ianuarie, Ioan Pătca, părinţii Ioan Pătca şi Enikő Fazekas
22 martie, Zsolt Barnabas Cozma, părinţii Zsolt Cozma şi Enikő Mico Cozma
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24 mai, Levente Robert Fazekas, părinţii Robert Fazekas şi Brigita Martin
7 iunie, Csaba Ioan Ardelean, părinţii Csaba Ardelean şi Aurica Gurzău
16 august, Norina Ruja, părinţii Csaba Ruja şi Malvina Papp
12 septembrie, Hanna Bella Abraham, părinţii Richard Abraham şi Erzsébet Karasi Abraham

Cununii
5 septembrie, Casian Bun cu Zsanett Aradi

Înmormântare
29 ianuarie, Ana Gombos Békési (71)
14 februarie, Ana Marc (56)
18 februarie, Traian Balint (90)
19 februarie, Floarea Iova Gombos (86)
14 martie, Mihai Iova (75)
7 aprilie, Maria Sava Ruja (64)
17 aprilie, Ana Sucigan Ianc (72)
11 mai, Ana Martin Petruşan (90)
19 mai, Ana Martin Cozma (82)
21 mai, Ana Pui (95)
7 iunie, Ana Rocsin Erdei (86)
9 iunie, Gheorghe Berényi (77)
15 iunie, Ioan Pătcaş (86)
11 iulie, Vasile Gurzău (86)
20 iulie, Iosif Rocsin (70)
25 augurst, Ioan Bordaş (68)
29 septembrie, Ileana Pater Isai (77)
1 octombrie, Maria Gurzău Cozma (87)
6 noiembrie, Maria Pater Far (74)
28 noiembrie, Florica Iovan Ardelean (76)
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Biserica Baptistă din Micherechi

Înmormântări
14 februarie, Andronica Marc (85)
27 mai, Ileana Petruşan (87)
5 iulie, Ioan Ruja (86)
17 noiembrie, Vasile Oros (91)
31 noiembrie, Vasile Cefan (83)

Cununii
22 iulie, Matei Martin cu Denisa Poiendan
20 septembrie, Beniamin Borszeki cu Andrea Creţu
 Binecuvântări
30 august, Dominic Balázs, părinţii Linda Herţeg şi Balázs Gurzău

Date de la bisericile neoprotestante

Otlaca-Pustă

Înmormântări
8 februarie, Ioan Lasc (67)

Peterd

 Înmormântări
15 februarie, Marján János (72)
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Elena Farago

Trecea un om pe drum…
Trecea un om pe drum aseară,
Trecea cântând încet pe drum,
Ştiu eu? Poate cânta să-i pară
Drumul mai scurt, – ori poate cum
Era aşa frumos aseară,
Poate cânta ca să nu-l doară
Că-i singur numai el pe drum?

Trecea, şi eu eram la poartă
Şi şi-a văzut de drumul lui,
Dar ce mi-o fi venit deodată
De am oftat, n-oi şti să spui.
Şi nu-mi venea să plec din poartă,
Şi parc-un dor de viaţa toată
M-a prins privind pe urma lui...

Aşa ne-o fi la fiecare,
Că stăm în poartă, şi nu ştim
Pe călător măcar de-l doare
Ceva şi de ne pomenim
Oftând, pesemne fiecare
Ne-om fi simţind departe tare
De-un drum pe care-am vrea să fim.

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



Ne-au părăsit pe veci
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In memoriam
Gheorghe Flueraş

(1931–2020)

La sfârşitul lunii martie s-a 
stins din viaţă maestrul Gheorghe 
Flueraş din Arad, cunoscut şi 
îndrăgit de mulţi români din Ungaria, acesta fiind decenii de-a rândul profesor 
de muzică la mai multe şcoli româneşti din Ungaria, dirijorul corurilor româneşti 
din Chitighaz şi Bătania, fondatorul şi dirijorul Corului „Pro Musica” din Jula. 

„Gheorghe Flueraş a fost aşezat la loc de veci pe 28 martie, în cimitirul din 
cartierul Grădişte din Arad”, ne-a informat dirijorul actual al corului julan, 
discipolul domnului Flueraş, Ştefan Adrian Bughi, adăugând: „Ne-am înţeles cu 
domnul Ştefan Oroian că dacă trece această pandemie şi ne ajută Dumnezeu 
să facem un parastas pentru maestrul Flueraş şi poate chiar să facem o vizită 
cu coriştii julani la mormântul lui din Arad.”

Gheorghe Flueraş s-a născut pe 27 februarie 1931, în cartierul Grădişte din 
Arad. La doar trei ani a rămas orfan de mamă şi la 17 de tată. Dar la vârsta 
adolescenţei, orientarea sa era precizată: muncă severă şi sistematică – se 
arată într-o evocare despre maestrul Flueraş publicată pe aradon.ro.

În anul 1943 s-a înscris la concursul de admitere de la Liceul Industrial 
„Aurel Vlaicu” Arad, reuşind al doilea. Însă tehnica şi tehnologia metalelor nu 
au fost chemarea sa. Ci alta: pasiunea şi predilecţia pentru catedră şi în mod 
deosebit, pentru muzică. Astfel s-a transferat la Şcoala Normală de Învăţători 
„Dimitrie Ţichindeal”, frecventând în paralel şi cursurile Şcolii Populare de 
Artă, studiind disciplinele canto, dirijat şi pian, precum şi instrumentul fagot. 



Tenor veritabil, bun şi puternic s-a înscris în anul 1964 la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu” din Bucureşti, la secţia pedagogie-dirijat în care a dobândit 
calitatea de dascăl şi dirijor.

După absolvirea institutului superior, a fost încadrat la orchestra simfonică 
ca şi fagotist şi corist, timp de 35 de ani, concomitent fiind şi dirijorul mai 
multor formaţii corale de amatori din municipiul şi judeţul Arad, printre care 
Corul „Emil Monţia” Arad, „care a fost şi rămâne viaţa mea”. Între 1980–1991 a 
fost directorul Filarmonicii de Stat Arad.

Maestrul Gheorghe Flueraş este cunoscut, admirat şi foarte apreciat şi pentru 
ceea ce a făcut în Ungaria, deoarece încă din anii 1970 a ajutat instruirea corului 
bărbătesc de la biserica ortodoxă din Chitighaz, alături de Ioan Poptilican, 
apoi timp de peste 25 de ani a condus corurile „Pro Musica” din Jula şi „Viva 
la Musica” din Chitighaz, a activat ca profesor de muzică la Liceul „Nicolae 
Bălcescu” din Jula şi la Catedra de limba română a Universităţii din Seghedin. 
A publicat cărţi de cântece şi jocuri populare româneşti (Budapesta, 1979), 
culegere de cântece pentru elevii de limba română, an I şi II (Budapesta, 1993, 
cânt şi muzică, 1990).

Veşnică să-i fie amintirea!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A.B.
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În ziua de 5 noiembrie s-a stins 
din viață dr. Ioan Cozma, primul 
medic născut în satul Micherechi. 
S-a născut într-o familie de țărani 
români, fiind primul intelectual al 
familiei sale și primul medic origi-
nar din Micherechi. A vindecat co-
piii din orașul Hódmezővásárhely 
și din zonă timp de 62 de ani. A 
fost căutat de-a lungul deceniilor 
și de părinți cu copii bolnavi din 
Micherechi, fiind cunoscut în satul său natal ca unul dintre cei mai buni și 
devotați medici pediatri din această parte a țării. A fost un adevărat model 
pentru mulți medici din Micherechi și nu numai. În ianuarie 2021 ar fi împlinit 
88 de ani. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

Acum un an, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria a editat un volum 
despre cei aproape o sută de medici cu rădăcini în satul Micherechi. Prima 
scriere din volumul „Medici cu rădăcini în Micherechi” a fost cea a doctorului 
Cozma. Pentru a-i evoca memoria, reluăm acum textul scris de el însuşi.

*
M-am născut în partea de sud-est a ţării, în satul Micherechi din apropierea 

graniţei cu România, pe 25 ianuarie 1933. Acest sat cu circa 1800–2000 de suflete 
a fost în proporţie de 90 la sută de origine română, fiind o comunitate lingvis-
tică închisă. Din partea tatălui sunt român, iar din partea mamei am origini 
româneşti şi slovăceşti, deci în acest fel eu nu pot fi altceva decât „ungur curat”. 

Părinţii mei au fost oameni simpli, de la sat. Tatăl meu a fost al doilea născut 
din cei şapte copii ai unei familii foarte sărace de zilieri, iar mama mea a fost 
crescută, alături de cei doi fraţi ai ei, doar de mama lor, deoarece tatăl lor a 
murit în Primul Război Mondial.

S-a stins din viață 
primul medic origi-
nar din Micherechi

Dr. Ioan Cozma
(1933–2020)
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Noi am fost patru fraţi, după sora mai mare eu am fost primul născut dintre 
cei trei băieţi ai familiei noastre. Din păcate, nici părinţii, dar nici fraţii mei, 
Maria, Gheorghe şi Mihai nu mai trăiesc. Am rămas singur în viaţă din familia 
noastră.

Am terminat primele patru clase ale şcolii elementare (atunci aşa se nu-
mea!) în satul natal, după care – pentru că după unele spuse eram bun la 
învăţătură – la rugămintea şi încurajarea învăţătorilor mei, părinţii – făcând 
un mare sacrificiu financiar – m-au înscris la Liceul Arany János din Salonta. 
Am fost elevul acestei şcoli din septembrie 1943, făcând naveta zilnic cu trenul.

Războiul a ajuns la noi în toamna anului 1944. Salonta a ajuns parte a Româ-
niei, astfel după terminarea primei clase viaţa mea de licean s-a întrerupt. Mai 
bine de doi ani nu am învăţat, am luat şi eu parte în activităţile de acasă, de la 
sat, la fel cum făceau şi colegii mei de vârstă (am purtat apă, m-am îngrijit de 
animale, am săpat, am luat parte la recoltă, am plantat şi cules cartofi, etc.)

După o lungă pauză, în anul 1947, părinţii m-au înscris la liceul din Jula, 
unde după susţinerea cu succes a unor examene de diferenţă am fost înscris 
direct în clasa a IV-a (acesta a fost un liceu cu opt clase!). După greutăţile de la 
început, încet-încet am obţinut tot mai bune rezultate şi în anul 1952 am dat 
cu succes examenul de bacalaureat. Atunci deja şi în familie la noi se discuta 
soarta mea de mai târziu, dacă să mă înscriu la universitate…

Mi-au plăcut mai mult materiile umane, deci m-am gândit în primul rând 
să mă fac profesor, jurist sau eventual medic. Nu aş fi sincer dacă aş zice (la 
fel cum fac alţii), că deja „din copilărie mi-am dorit să fiu medic”. Din câte îmi 
aduc aminte – cu toate că am fost un copil slăbuţ, pretenţios la mâncare, dar 
veşnic în mişcare – în toată copilăria mea nu am văzut medic îndeaproape, 
doar pe medicul şcolii de la liceu. Aproape niciodată nu am fost bolnav, astfel 
nu am avut nici amintiri pozitive, nici negative în legătură cu medicina. 

Faptul că până la urmă m-am înscris la Universitatea de Medicină din Se-
ghedin a fost mai mult o decizie instinctivă, cu toate că de la tatăl meu, care 
a terminat doar cele patru clase elementare, am auzit de multe ori că dacă el 
ar fi avut posibilitatea să înveţe, şi-ar fi dorit să fie medic chirurg. Nici atunci 
nu ştiam şi nici mai târziu nu am aflat de ce avea tatăl meu această dorinţă, 
pentru că el niciodată nu a fost operat, şi nici în spital nu a fost internat, a 
trecut doar în vizită.

În anul 1958 am terminat cu rezultat bun universitatea, am obţinut diploma 
de medic generalist. Am fost mândru şi fericit; pe de o parte că am împlinit 
măcar în parte visul tatălui meu (nici mai târziu nu am devenit chirurg), iar 
pe de altă parte deoarece aşa ştiu că eu am fost primul micherechean, care a 
devenit medic. De atunci, spre sincera mea bucurie, mulţi micherecheni au 
terminat medicina şi au devenit medici de renume.

Ultimul an de facultate, anul de rezidenţiat, l-am făcut la spitalul din Hód-
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mezővásárhely. De ce tocmai la Vásárhely? Motivul a fost simplu: logodnica 
mea, care mai târziu mi-a devenit soţie (Bordács Erzsébet, 1936 – Mezőtúr), era 
studentă în ultimul an la Facultatea Pedagogică „Juhász Gyula” din Seghedin, 
secţia matematică-fizică, unde a terminat cu „diplomă roşie” în 1958. 

Vásárhely: am ajuns în acest oraş ca un străin, niciodată înainte nu am fost 
aici. În scurt timp însă, m-am simţit tot mai bine aici, mi-a plăcut tot mai mult 
oraşul, oamenii prietenoşi, zona din jurul bisericii vechi, străzile principale cu 
cărămidă galbenă, atmosfera puţin prăfuită şi „somnoroasă” a centrului ora-
şului pe timp de vară, care a atras cu o forţă aparte străinul venit în acest oraş. 

După licenţă, am fost rugat de conducerea spitalului şi a secţiei de pediatrie 
să rămân la ei, mi-au oferit un post, pe care l-am acceptat cu bucurie, astfel de 
la 1 octombrie 1958 am devenit medic al secţiei de pediatrie. 

În acelaşi an m-am căsătorit, ne-am unit vieţile definitiv cu logodnica mea. 
A fost de mare ajutor că şi soţia mea a primit un post bun aici, în oraş, până la 
pensionare a predat la şcolile de aici. Între timp am format o familie adevă-
rată, ni s-au născut 3 copii: László (1959), azi jurist, şi gemenele: Judit (1963) 
educatoare şi Ágnes (1963) învăţătoare. Cei trei copii ai noştri ne-au dăruit 13 
nepoţi, spre marea noastră bucurie. 

Timp de cinci ani am lucrat la secţia de pediatrie a spitalului, între timp, în 
1962 am dat examen de specialitate din „Bolile la sugari şi copii”. La Vásárhely, 
în toamna anului 1963 au început să organizeze – pe modelul circumscripţiilor 
pentru adulţi – circumscripţiile pentru copii, astfel ca şi copiii să beneficieze 
de cele mai bune tratamente medicale din partea medicilor pediatri. Am fost 
atras şi eu de această nouă posibilitate, astfel că din noiembrie 1963 am devenit 
medicul pediatru al circumscripţiei nr. 1. Sunt de mult timp în pensie, dar şi 
azi lucrez cu normă întreagă ca pediatru de familie, în multe familii tratând 
şi vindecând deja a treia generaţie. 

Între 1982 şi 1995, pe lângă vindecarea bolnavilor din zona mea, am fost şi 
medicul primar şi conducătorul de grup al medicilor pediatri din oraş. 

Tot ce am scris până acum arată că, din momentul obţinerii diplomei, am 
avut un singur loc de muncă, lucrez în sistemul sanitar de pediatrie din Vásár-
hely deja de aproape 60 de ani (!). 

Mă consider un om norocos, deoarece atât la nivel profesional, cât la nivel de 
conducere a oraşului mi-a fost recunoscută activitatea, pe parcursul anilor am 
primit mai multe distincţii, printre care cele mai importante au fost: „Pentru 
sistemul sanitar de pediatrie din Hódmezővásárhely”, în 2004 a primit premiul 
„Pro Urbe”, tot în 2004, la Ministerul Sănătăţii am primit „Pro Familiis”, iar în 
anul 2017 mi s-a înmânat premiul „Medicul pediatru de familie al Bazinului 
Carpatic”, acesta fiind decis doar în parte de superiorii mei de specialitate, ci 
în special prin voturile foştilor mei pacienţi şi părinţii lor.

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



Naționalitatea noastră

123



Patru decenii de emisiuni în limba română 
la Radiodifuziunea Maghiară

Pe 26 iulie 2020 s-au împlinit 40 de ani de la pornirea emisiunilor în limba 
română la Radiodifuziunea Maghiară. Prima emisiune a fost difuzată într-o 
zi de sâmbătă, pe 26 iulie 1980, din studioul din Solnoc, realizatorul emisiunii 
fiind Ştefan Frătean. 

Alte minorităţi din ţară au avut mai devreme emisiuni radiofonice. De 
exemplu, redacţia slovacă a început să emită la 1 aprilie 1974. În primele 9 
luni, programul de radio s-a prezentat din două în două săptămâni, sâmbătă 
dimineaţa, în 30 de minute, pe undele ultrascurte ale Radiodifuziunii Maghiare.

Prima emisiune românească a fost introdusă cu următoarele cuvinte: „Aici 
Radiodifuziunea Ungară, postul de radio Solnoc. (…) De la microfon Ştefan 
Frătean vă zice bun găsit. În primele minute ale programului vom vorbi despre 
ţelurile, sarcinile emisiunii în limba română, după care Petru Silaghi, secretar 
general al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria va rosti un cuvânt 
de salut. În continuare ştiri, informaţii, reportaje alături de revista presei. Din 
prima emisiune în limba română nu va lipsi nici muzica. (…) Vă dorim distracţie 
plăcută.” Primele 30 de minute în limba română la Radiodifuziunea Maghiară 
au mai conţinut două reportaje. Unul despre tabăra de lectură din Jula, iar 
celălalt despre festivalul pionierilor de la Bichişciaba. 

Când a fost ales studioul din Solnoc ca sediu al redacţiei româneşti, con-
ducerea radioului a considerat acesta un loc potrivit, pentru că era studioul 
cel mai apropiat de comunităţile locale româneşti şi de frontiera cu România. 
Deşi la Solnoc niciodată nu au trăit români în număr considerabil. 

Cei care l-au ajutat la începuturi pe singurul redactor român, angajat al Radi-
odifuziunii Maghiare, au fost mai ales ziariştii săptămânalului românesc „Foaia 
Noastră” din Jula (Ioan Sz. Kiss, Vasile Martin, Edda Illyés, Tiberiu Herdean, 
Vasile Roxin, Alexandru Hoţopan). Caracterele primelor emisiuni româneşti 
au fost influenţate de aşteptările politicii ţării de la începutul anilor 1980. 

*
Date importante din istoria emisiunii radio în limba română.
– 28 martie 1981: Programul românesc se prezintă în sistem săptămânal, 

la aceeaşi oră şi în acelaşi loc ca mai înainte: în fiecare sâmbătă dimineaţa, o 
jumătate de oră, pe programul III al Radiodifuziunii Maghiare. 

* 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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Preluarea premiului de excelență al Radiodifuziunii Maghiare,
în 27 aprilie 2000

– 1 ianuarie 1986: Din studioul de radio din Solnoc s-au transmis săptămâ-
nal două emisiuni în limba română: câte 30 de minute, joi seara (între orele 
18.30–19.00) şi sâmbătă dimineaţa (între orele 7.00–7.30).

– 1 iulie 1987: La Seghedin se înfiinţează studioul regional al Radiodifuziunii 
Maghiare. Odată cu acest eveniment, emisiunile româneşti au fost transferate 
de la Solnoc la Seghedin. Locul şi undele de difuzare au rămas neschimbate. 
Transferarea redacţiei la Seghedin s-a dovedit a fi benefică, fiindcă în oraşul 
de pe malul Tisei exista un centru spiritual românesc, care s-a format în jurul 
Catedrei de Română a Facultăţii Pedagogice. Odată cu această mutare s-a 
modificat şi cercul colaboratorilor. 

– 1989: În acest an, conţinutul programelor devine tot mai puţin politizat, 
apar primele emisiuni religioase. Prima emisiune religioasă s-a ocupat cu 
viaţa comunităţii baptiste din Micherechi, iar al doilea program a fost realizat 
în biserica ortodoxă din Micherechi. Pornirea emisiunilor religioase se leagă 
de numele lui Tiberiu Boca. (Prima astfel de emisiune a fost difuzată la 29 
ianuarie 1989.) 

– 1990: La 10 ani după pornirea emisiunilor româneşti radiofonice, a crescut 
timpul de difuzare. Cu excepţia zilei de luni, programul se prezintă în fiecare zi, 
în câte 20 de minute. Acum intră pe post al doilea angajat al redacţiei, Ştefan 
Crâsta. În toamna anului 1990, Ştefan Frătean părăseşte redacţia, fiind înlocuit 
de Petru Cîmpian, profesorul Catedrei de Română de la Şcoala Superioară 
„Juhász Gyula” din Seghedin.
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– 1 ianuarie 1991: spaţiul emisiunilor a crescut la 30 de minute, şi au devenit 
zilnice, fiind difuzate de luni până duminică. 

– 1991: La iniţiativa lui Petru Cîmpian, a fost înregistrat la radio materialul 
sonor al primului CD cu muzică populară românească din Ungaria, cu titlul 
„Asară-n grădină”, în interpretarea lui Svetozar Unc din Cenadul Unguresc. 

– 1993: O etapă cu totul nouă în istoria emisiunilor radiofonice în limba 
română. Numărul redactorilor angajaţi creşte la 5, iar timpul emisiunilor 
creşte la două ore zilnic. Redactorii angajaţi ai emisiunii au fost: Gyöngyi 
Mocan, Ana Cioca, Adam Bauer, Vasile Gurzău şi Petru Cîmpian. Mai târziu, 
s-au alăturat echipei Eva Iova, Iulia Kaupert şi Anamaria Brad. Programele 
care sînt transmise în întreaga ţară, pe undele ultrascurte ale programului 
Kossuth, FM1, bandă estică.

– 1999: Redacţia radio de la Seghedin iniţiază pornirea unui radio-şcoală 
la Liceul „N. Bălcescu” din Jula.

Redacția românească radio în anul 2010
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– 2007: Odată cu pensionarea redactorului şef Petru Cîmpian, efectivul 
redacţiei scade la trei redactori. Conducerea redacţiei în revine Iuliei Kaupert, 
redactori: Adam Bauer şi Anamaria Brad.

– 15 martie 2015: Se înfiinţează Medimedia SRL, care preia difuzarea emisi-
unilor de naţionalitate ale Radiodifuziunii şi Televiziunii Maghiare. Redacţiile 
radio şi tv româneşti au fost comasate, funcţionând în acelaşi sediu, în Seghedin. 

Azi emisiunea radio „O voce românească” poate fi ascultată zilnic între orele 
16.00–18.00, pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de 
internet http://www.mediaklikk.hu/musor/roman. Emisiunile sunt arhivate 
pentru 60 de zile şi pot fi ascultate în arhiva sonoră de pe pagina de internet.

Eva Șimon

Redactorii redacțiilor radio și tv comasate în vara anului 2019
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Arhiva digitală din ultimii 22 de ani
ai revistei „Foaia românească”
poate fi citită online

Pe baza unui contract de colaborare, Biblioteca Naţională de Limbi Străine 
din Budapesta (Országos Idegennyelvű Könyvtár – OIK) publică pe site-ul său, 
în format digital, toate revistele naţionalităţilor din Ungaria, printre care şi 
săptămânalul „Foaia românească”. 

Pe pagina https://jadox.oik.hu se găseşte arhiva digitată a Foii româneşti 
începând din ianuarie 1998 şi până în zilele de azi.

Cel mai uşor se poate accesa această arhivă prin scanarea cu telefonul a 
codului QR alăturat.

Vă dorim lectură plăcută!
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Bilingvismul și dubla identitate

Recent am dat într-un ziar românesc de la noi de câteva constatări impor-
tante cu privire la starea identitară a românilor din Ungaria: „suntem puţini… 
din ce în ce mai puţini”, „trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri să se raporteze 
la majoritate dar în acelaşi mod să-şi respecte propriile tradiţii”, „identitatea 
noastră este dublă”. Constatări importante aşadar cu privire la problema 
fundamentală a statelor şi naţiunilor: conviețuirea, relaţia dintre naţiunea 
majoritară şi alterităţile naţionale. Întrebări care răsar din aceeaşi tulpină. 
Autorul nu oferă însă răspunsuri la propriile întrebări, deşi este important de 
ştiut de ce suntem tot mai puţini, care ar trebui să fie atitudinea minorităţii 
faţă de majoritate şi majoritea cum ar trebui să-şi trateze minorităţile naţi-
onale pentru ca acestea să-şi poată menţine identitatea, de ce crede că are o 
dublă identitate.

În Imperiul Habsburgic, conflictele naţionale încep cu decizia dietei maghiare 
din 1791 de a înlocui limba latină cu limba maghiară şi de a bloca răspândirea 
limbii germane în stat ca limbă dominantă. Înlocuirea unei limbi moarte cu o 
limbă vie se părea a fi un demers raţional, numai că naţionalităţile au pledat 
pentru înlocuirea latinei nu cu maghiara ci cu limbile moştenite de la strămoşii 
lor. Timp de un secol au durat bătăliile pentru limbă şi cultură, pentru propria 
identitate, când Grigore Moldovan, adept statornic al convieţuirii româno-ma-
ghiare, remarcabil etnograf, şeful Catedrei de Limba şi Literatura Română a 
Universităţii din Cluj, pe care unii l-au făcut renegat, a aşternut pe hârtie cu 
profundă amărăciune următoarele rânduri: „Declar: noi, românii, nu-i iubim 
şi niciodată nu i-am iubit pe unguri! Aceasta este o realitate care nu trebuie 
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nici explicată, nici ascunsă...” (Magyarok, románok, Kolozsvár, 1894, p. 5.) De 
aceeaşi părere erau şi celelalte naţionalităţi, nu numai pentru ideea suprema-
ţiei sociale şi naţionale lansată şi conştientizată de aristocraţia şi nobilimea 
maghiară, ci şi pentru demersurile puse în vigoare de-a lungul veacurilor în 
vederea omogenizării diferitelor popoare din Imperiul Habsburgic şi, mai ales, 
în timpul dualismului austro-ungar.

Politica de integrare şi contopire a naţionalităţilor a parcurs două faze 
distincte, dar cu aceeaşi intenţie: uniformizarea. În epoca feudală, până în 
1848, omogenizarea se efectua prin intermediul cetăţeniei: cetăţenii statului 
formau, indiferent de origine, limbă, confesiune etc., aceeaşi naţiune maghia-
ră. Aşadar, identitatea naţională se contopea cu cetăţenia, concepţie care în 
Apus e covărşitoare şi azi şi stă la temelia eforturilor depuse pentru depăşirea 
conceptului de naţiune cu o conotaţie etnică. Această teorie a dus în eroare 
multă lume, căci se întemeia pe o veche aspiraţie: egalitatea în drepturi a 
cetăţenilor. Poetul de origine slavă (sârbă şi slovacă), Al. Petrovici alias Petőfi 
Sándor în poezia Sunt ungur (Magyar vagyok) spune: „Sunt ungur. Patria-mi 
este cea mai frumoasă ţară… pentru nici o comoară şi renume/ Nu mi-aş părăsi 
pământul natal/Fiindcă-l iubesc, îl iubesc cu patimă, îmi ador naţiunea chiar 
şi în nemernicie.” Un alt exemplu din epoca romantismului naţional: când, în 
1826, Anastasiu Şaguna (viitorul mitropolit Andrei Şaguna) îşi termina stu-
diile gimnaziale în Pesta, din atestatul primit de la alma mater, afla că după 
naţionalitate este „Hungarus”, adică cetăţean maghiar. Nu este exclus că şi el 
ar fi devenit mare patriot maghiar, mai ales în caz că ar fi vrut să facă o carieră 
de intelectual şi nu ar fi plecat la sârbi, la Carloviţ, să înveţe teologia ortodoxă.

După 1848, uniformizarea lingvistică a cetăţenilor continuă conform teo-
riei lui Kossuth: un stat, o naţiune, o naţiune maghiară indivizibilă. Ungurii 
se impacă cu duşmanul cotropitor, iar în timpul regimului austro-ungar 
(1867–1918) introduc o politică de asimilare instituţionalizată. Între 1879–1907, 
învăţământul naţionalităţilor este transformat prin mai multe legi, de la gră-
diniţă până la liceu, într-un învăţământ bilingv. Lex Apponyi (1907) generează 
conflicte interetnice fără precedent. Naţionalităţile se opun cu înverşunare, 
contestându-şi loialitatea de până acum faţă de statul austro-ungar şi de-
marând o propagandă antimaghiară în Occident. Teodor Mihali, în 1909, 
spune cu o evidentă exagerare: „…ministrul învăţământului a interzis prin 
lege naţionalităţilor să se roage lui Dumnezeu în limba lor maternă”. Onisifor 
Ghibu condamnă bilingvismul impus prin programele şcolare. Învăţământul 
fără limbă română, spune Ghibu, duce la degradarea educaţiei în spirit na-
ţional, la înstrăinarea de identitatea strămoşească. În toamna anului 1914, 
după declanşarea Primului Război Mondial şi înainte de intrarea României 
în conflagraţia mondială, încep tratative între prim-ministrul Tisza István 
şi mitropolitul Meţianu în vederea eventualei modificări a legii semnată de 
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Apponyi. În scrisoarea Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria adresată, la 17 
februarie 1915, premierului Tisza, mitropolitul Meţianu ţine să precizeze că 
legea nr. XXVII/1907 este străbătută de spiritul maghiarizării forţate, ca şi legea 
de învăţământ din 1868 şi legea pentru naţionalităţi din acelaşi an. De aceea 
a stârnit la români „o adevărată amărăciune”, fiind totodată şi în detrimentul 
intereselor naţionale ale ungurilor. În scrisoare se precizează: Popor bilingv nu 
există. (Magyari Piroska, A magyarországi románok iskolaügye, Szeged, 1936, 
p. 55-74.) Iar dacă nu există popor bilingv, nu există nici popor cu două identități, căci 
miezul unei identități naționale este limba. Cel care consideră că este bilingv, iar 
bilingvismul său înseamnă nu numai cunoaşterea a două (sau mai multor) 
limbi, ci este şi o notă identitară, se înşală, este păcălit.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre dubla identitate. Cunoaşterea a mai 
multor limbi nu are conotaţie identitară! Renumiţii noştri profesori lingvişti 
Tamás Lajos şi Gáldi László au cunoscut multe limbi străine, vorbeau şi scriau 
în 4–5 limbi. Aveau tot atâtea identităţi naţionale? Prin urmare, cu cât vom fi 
mai mulţi „bilingvi” şi cu o „dublă identitate”, cu atât vom fi mai puţini români, 
tot mai puţini… În consecinţă, francezul e francez, germanul german, ungurul 
ungur, românul român; şi nu pe jumătate francez, pe jumătate german sau 
pe jumătate ungur şi pe jumătate român.

Cel care s-a născut într-o familie mixtă, româno-maghiară, să zicem, la 
maturitate trebuie să decidă în privinţa identităţii sale în caz că doreşte să 
aparţină unei comunităţi naţionale. În Occident, dilema se rezolvă uneori prin 
refuzul de a-şi defini identitatea naţională; sunt şi la noi tendinţe asemănătoare. 
Majoritatea omenirii ţine încă la identitatea moştenită de la înaintaşi. Adepţii 
mentalităţii occidentale, tot mai răspândită, să se gândească la o Europă în 
care ar auzi numai cuvânt englezesc sau german… Probabil, le-ar merge pofta 
de la uniformizare, globalizare, tendinţe contemporane idealizate de dragul 
ţinerii în frâu a majorităţilor veşnic rebele, veşnic nemulţumite.

Dorinţa de a domina, de a stăpâni un imperiu sau un stat mare şi puternic, 
e o trăsătură înnăscută a omului, dar traducerea ei în viaţă a cunoscut multe 
modalităţi şi etape de-a lungul istoriei. Ştefan I, întemeietorul statului ungar, 
de exemplu, credea că „ţara monolingvă este slabă şi fragilă”. Au apărut apoi 
tendinţele de omogenizare a păturilor sociale şi centralizarea puterii statale, 
iar, după trezirea la conştiinţa naţională a popoarelor, contopirea lor în na-
ţiunea dominantă sau majoritară pentru a se ajunge la formarea unui stat 
solid şi prosper. În a doua parte a secolului al XIX-lea se trece la asimilarea 
lingvistică a cetăţenilor nemaghiari prin tot felul de mijloace propagandistice 
incorecte (maghiarizarea şcolilor, a numelor de botez şi familie, şantajări şi 
întimidări etc.), devastatoare atât pentru majoritatea dominantă cât şi pentru 
alterităţile naţionale. Aşa s-a ajuns la teorii tot mai rafinate, în aparenţă con-
vingătoare, a maghiarizării, cum este şi bilingvismul sau dubla identitate, pe 
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care cetăţeanul neavizat, de voie sau de nevoie, le acceptă, uneori făcându-se 
propovăduitorul lor. 

Trebuie stiut că aceste teorii au avut şi au şi azi mulţi profitori în rândul 
naţionalităţilor. În a doua parte a secolului al XIX-lea, nemţii şi evreii de la 
oraşe le susţineau pentru a-şi putea păstra poziţiile şi interesele în ierarhia 
statului. Nu e întâmplător faptul că azi, unii cercetători, mai ales germani, se 
remarcă în susţinerea lor, încercând să ne convingă că bilingvismul nu este 
numai o simplă cunoaştere de limbi, ci o însuşire înnăscută şi permanentizabilă.

O limbă străină se învaţă benevol şi din interese proprii. Statele şi-au impus 
limba pentru a omogeniza. De aceea, bilingvismul la care ne referim, conceput 
ca marcă identitară, este o capcană şi anticamera deznaţionalizării, iar dubla 
identitate sora lui de sânge. Nu din întâmplare suntem, prin Legea de bază, o 
parte integrantă a naţiunii politice maghiare.

Gh. Petrușan

(Articolul a apărut în „Foaia românească”, Nr. 33 din 14 august 2020)
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Ungaria se pregătește de un nou
recensământ în 2021

În anul 2021, Ungaria va ține pentru a 16-a oară recensământul populației. 
Conform cerințelor din vremurile moderne pe care le trăim, adunarea 
datelor se va face individual, prin completarea unor chestionare pe inter-
net, precum și prin interviurile recenzorilor, fără folosirea formularelor 
pe hârtie, doar cu aparate electronice. Recensământul se va desfășura 
în perioada 1 mai și 28 iunie 2021.

Cine și cum vor fi chestionați?
La recensământ se vor aduna date despre toţi cetăţenii maghiari, care trăiesc 

în Ungaria şi cei care locuiesc în străinătate, dar mai puţin de 12 luni, precum 
şi despre cetăţenii străini care stau în Ungaria de mai mult de trei luni. 

Faţă de recensămintele din 2001 şi 2011, va fi o noutate că acum se va întreba 
şi se va înregistra şi numele respondenţilor. Prin acest element, recensământul 
maghiar se adaptează după practicile internaţionale şi revine la practicile 
naţionale dinainte de 2001. Oficiul Naţional de Statistică anunţă că înregis-
trarea numelui contribuie la colecţionarea şi la prelucrarea datelor. Datele de 
identificare ale persoanelor vor fi gestionate separat de celelalte date. Datele 
de la recensământ pot fi folosite doar în scopuri statistice.

În cadrul recensământului, acordarea datelor personale sunt obligatorii, dar 
la întrebările legate de naţionalitate, religie şi starea sănătăţii răspunsurile 
vor fi opţionale şi în 2021.

Cum și când se va desfășura adunarea datelor?
Recensământul va începe la 15 aprilie 2021 prin transmiterea la fiecare adre-

să a scrisorilor informative despre recensământ. Aceste scrisori vor cuprinde 
toate informaţiile utile legate de recensământ, inclusiv despre modalităţile de 
acordare a răspunsurilor. La fel, va cuprinde şi date referitoare la completarea 
online a chestionarelor, precum şi codurile necesare pentru accesarea site-ului 
care va conţine chestionarul electronic. Între 1 şi 16 mai 2021 va fi perioada de 
completare online individuală pe internet. Sistemul de colecţionare a datelor 
primeşte chestionarele online doar până pe 16 mai, la miezul nopţii. Atunci 
perioada de completare individuală se încheie şi va începe perioada când 
recenzorii vor putea aduna datele. Aceştia vor căuta doar acele locuinţe, de 
unde în perioada individuală online nu au sosit chestionare completate. În 
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cazul vizitelor la domiciliu, recenzorii vor înregistra date despre toate persoa-
nele care locuiesc la adresa respectivă şi le vor introduce pe loc în aparatele 
lor electronice. Munca de teren a recenzorilor se va încheia pe 20 iunie 2021. 
Ultima perioadă, între 21–28 iunie 2021 va fi o perioadă suplimentară când 
încă vor putea fi înregistraţi toţi cei care, din diferite motive, nu au putut fi 
chestionaţi în primele două perioade. Aceştia vor putea completa chestiona-
rele în primăriile locale.

E.Ș.
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SEMNAL DE CARTE

Un album excepțional despre comorile 
unei biblioteci unice

În vara acestui an a ieșit de sub tipar un album excepțional, cu titlul 
trilingv „Todoreszku – Egy kivételes könyvtár kincsei – Treasures of a 
unique library - Comorile unei biblioteci unice”. Răsfoirea volumului 
foarte elegant și voluminos este ca o zi de sărbătoare. Calitatea tipăriturii 
este demnă de memoria unuia dintre cei mai importanți colecționari de 
carte veche românească și ungurească, Iuliu Todorescu. Albumul-cata-
log prezintă bogăția Bibliotecii Todorescu, o colecție particulară lăsată 
moștenire, în anul 1920, Bibliotecii Naționale Széchényi din Budapesta. 
Apariția volumului de 250 de pagini a fost sprijinită de Fondul Cultural 
Național Maghiar, Catedra de Filologie Română a Universității Eötvös 
Loránd din Budapesta, Ambasada României din Ungaria OMV Petrom. 
Albumul a fost publicat de Biblioteca Națională Széchényi (OSZK) din 
Budapesta.

În cuvântul său de salut în trei limbi (maghiară, română şi engleză), amba-
sadorul României la Budapesta, ES Marius Lazurca, îşi exprimă bucuria faţă de 
apariţia acestui volum chiar acum, după o sută de ani de la moartea marelui 
colecţionar şi mecena Iuliu Todorescu. „Nu avem o cale mai potrivită să ne 
amintim de rolul proeminent al lui Iuliu Todorescu în întreţinerea patrimoniului 
scris al culturii româneşti şi ungureşti, decât printr-un catalog dedicat colecţiei 
sale de cărţi, donate postum Bibliotecii Naţionale Széchényi. Generozitatea 
lui Iuliu Todorescu, continuată în mod exemplar de onorabila sa soţie, Aranka 
Horváth, îl plasează în rândul marilor personaje ale istoriei şi culturii celor 
două naţiuni. Asemănător lui Emanuil Gojdu, o altă mare personalitate activă 
în rândul comunităţii româneşti din Imperiu, Todorescu a ştiut că investiţia în 
cultură şi spiritualitate este mijlocul cel mai sigur de a practica responsabili-
tatea sa provenită din statutul său social proeminent.” Autorul cuvântului de 
salut subliniază rolul important al lui Todorescu în cultura maghiară, ca cel 
mai mare donator pentru Biblioteca Naţională, alături de Széchényi Ferenc şi 
Apponyi Sándor. „În acelaşi timp, cultura românească îi mulţumeşte marelui 
protector prezervarea a mai mult de o sută de cărţi româneşti vechi. În acest 
sens, nu e deloc întâmplător, că îi datorăm la fel lui Iuliu Todorescu salvarea 
celei mai vechi tipărituri în limba română cu caractere lative, o carte de cântări 
publicată în 1570, la Cluj.”
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În luna noiembrie 2019, Biblioteca Naţională Széchényi din Budapesta a 
comemorat centenarul morţii lui Iuliu Todorescu (1866–1919), cel care a fost 
numit postum director de onoare al Bibliotecii Széchényi, datorită donaţiei 
sale de cărţi vechi şi rare, o colecţie care cuprinde aproape 3000 de tipărituri 
de valoare inestimabilă.

La baza volumului stau două studii: Varga Bernadett, şefa secţiei de Tipărituri 
Vechi de la OSZK descrie formarea, structura colecţiei şi locul ei în cadrul bibli-
otecii naţionale maghiare, iar Nagy Levente, şeful Catedrei de Filologie Română 
de la Universitatea ELTE din Budapesta cercetează aspectele româneşti ale 
colecţiei Todorescu. Studiile sunt urmate de un catalog în care sunt descrise 
tipăriturile cele mai importante şi valoroase ale bibliotecii lui Todorescu. 

Toate scrierile şi fototextele cărţii sunt bilingve, astfel informaţiile fiind 
accesibile atât pentru cititorii maghiari cât şi pentru cei români.

*
Albumul poate fi cumpărat online pe www.lira.hu. Preţul unui volum este: 

4900 Ft.
Mulţumesc şi pe această cale domnului ambasador ES Marius Lazurca pen-

tru generozitatea cu care a dăruit un exemplar din acest album excepţional 
redacţiei săptămânalului „Foaia românească”.

Eva Șimon
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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, informații și imagini         
din viața comunității noastre,

– cu pagini religioase
 și pentru tineret,
– cu pagini dedicate familiilor
 și generației a treia
– cu articole despre viața 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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