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CALENDARUL ROMÂNESC / 2022

Cuvânt către cititori

Gânduri realiste la cumpăna dintre ani
Iată-ne, din nou, la sfârşitul unui nou an calendaristic. Iar anul 2021 nu a fost
un an uşor.
Acum un an, pe vremea aceasta, când ştiam că ne despart doar câteva săptămâni până a primi primele vaccinuri anti-covid şi – speram cu toţii – că vom
scăpa cât mai repede de pandemia de coronavirus, care ne amăreşte zilele deja
de la începutul anului 2020, deci acum un an, mulţi am petrecut sărbătorile de
iarnă izolaţi acasă, fără să se adune familiile, fără vizite şi întruniri cu neamurile
sau prietenii. Am crezut că, odată cu apariţia vaccinului anti-covid, toţi cei care
nu au contraindicaţii medicale se vor duce să se vaccineze, se vor comporta ca
nişte oameni responsabili pentru întreaga societate şi, astfel, vom pune capăt
acestei molime, care nu doar că ne izolează, dar ne desparte deﬁnitiv şi de mulţi
semeni de-ai noştri.
Anul acesta, parcă am jelit mai mult decât oricând. Ne-au murit de covid
membrii de familie, rude, vecini, cunoştinţe mai apropiate sau mai îndepărtate.
Ne-am rugat pentru cei care au ajuns în spital grav bolnavi de plămâni şi ştiam
că luptele medicilor s-ar putea să nu ﬁe suﬁciente.
Pandemia de coronavirus afectează viaţa tuturor oamenilor din lume. Aproape
zilnic suntem puşi în faţa unor noi provocări, lumea tehnologiei se dezvoltă cu o
viteză nemaiîntâlnită. Efectele pandemiei s-au simţit puternic şi în mica noastră
comunitate românească din Ungaria. În prima parte a anului, luni de zile, şcolarii
au învăţat de acasă, în regim online, o situaţie de care nu s-au prea bucurat nici
profesorii şi nici elevii, precum (sau mai ales) nici părinţii. Luni de zile nu s-au
putut organiza nici programe culturale, evenimente, întâlniri, expoziţii. Iar când
s-a permis din partea autorităţilor, au fost weekenduri când se organizau programe româneşti în mai multe localităţi în acelaşi timp. Puţinătatea evenimentelor
româneşti se simte şi din materialele publicate în această ediţie a Calendarului.
Să sperăm, totuşi, că anul care vine, 2022, să ﬁe unul mai echilibrat şi mai
sănătos!
La mulţi ani, tuturor cititorilor noştri!
Eva Şimon
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Ianuarie
Gerar

31 zile – ziua are 10 ore,
noaptea 14 ore
1S

2D

(†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum)
Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Seraﬁm
de Sarov Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. 2 Timotei 4, 5, Ev. Marcu 1, 1-8 (Predica
Sfântului Ioan Botezătorul); glas 3, voscr. 6

3L
4M
5M
6J
7V
8S
9D

Sf. Proroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
Soborul Sf. 70 de Apostoli, Sf. Cuv. Teoctist din Sicilia, Sf. Cuv. Apolinaria
Sf. Mc. Teopempt şi Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post)
(†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)
† Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Dezlegare la peşte)
Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica
Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 4, voscr. 7

10 L

Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Ier. Dometian,
episcopul Melitinei
† Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieţii călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
Sf. Mc. Tatiana diaconiţa şi Eutasia
† Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, episcop de Nisibe
Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait
Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. Duminicii a 28-a: Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 (a
celor 10 leproşi); glas 5, voscr. 8

11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D

(†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria
† Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului
(†) Sf. Cuv. E�timie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin şi Rim
Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Mc. Neoﬁt; Sf. Mc. Agnia din Roma
Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
Sf. Sﬁnţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al
VI-lea Ecumenic
Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. 1 Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului
din Ierihon); glas 6, voscr. 9

24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Petersburg (Tedeum)
(†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
(†) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Sf. Marciana împărăteasa
Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul
Aducerea moaştelor Sf. Sﬁnţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
†) Sﬁnţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sﬁnţit Mc.
Ipolit, episcopul Romei
Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; al Ierarhilor: Evrei 13, 7-16;
Ev. Luca 19, 1-10; a Ierarhilor: Matei 5, 14-19; glas 7, voscr. 10

31 L

Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan

165 de ani

de la naşterea
lui Ștefan Rusu,
ctitorul bisericii
ortodoxe
din Otlaca-Pustă

11 ianuarie 1857 – S-a născut în comuna Otlaca (azi Grăniceri, România) Ștefan Rusu,
ctitorul bisericii ortodoxe din Otlaca-Pustă. De numele lui se leagă şi ediﬁcarea şcolii
confesionale şi construirea casei parohiale din satul Otlaca-Pustă. S-a stins din viaţă
pe 2 aprilie 1941, ﬁind înmormântat în cimitirul din satul său natal. (În imagine, Ștefan
Rusu, alături de soția sa, Zenovia Drăgan)

Ianuarie
No t i ţe :
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Februarie
Făurar

28 zile – ziua are 11 ore,
noaptea 13 ore
1M
2M
3J
4V
5S
6D

Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas
(†) Întâmpinarea Domnului (Dezlegare la peşte)
Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă Ana
Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sﬁnţit Mc. Avramie
Sf. Mc. Agata şi Teodula
Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, şi Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanuﬁe
cel Mare
Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Ev. Matei 15, 21-28;
glas 8, voscr. 11

7L
8M
9M
10 J
11 V
12 S
13 D

Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia
Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor
(†) Sf. Sﬁnţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina
Sf. Sﬁnţit Mc. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mc. Hristea
Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. Acvila şi soţia sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18,
10-14; glas 1, voscr. 1 (Începutul Triodului)

14 L Sf. Cuv. Auxentie, Maron şi Avraam
15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior
16 M Sf. Sﬁnţiţi Mc. Pamﬁl preotul şi Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului (Harţi)
17 J Sf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. împăraţi Marcian şi Pulheria
18 V Sf. Ier. Leon cel Mare, episcopul Romei (Harţi)
19 S Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apﬁa
20 D Sf. Ier. Leon, episcopul Cataniei; Sf. Cuv. Visarion
Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor); Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca
15, 11-32; glas 2, voscr. 2
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S

Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustaţie, arhiepiscopul Antiohiei
A�larea moaştelor Sﬁnţilor Mc. din Constantinopol
Sf. Sﬁnţit Mc. Policarp, episcopul Smirnei; Sf. Gorgonia
† Întâia şi a doua a�lare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul
Sf. Ier. Tarasie, patriarhul Constantinopolului
Sf. Ier. Porﬁrie, episcopul Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Sâmbăta morţilor - Moşii de
iarnă)
27 D Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu
Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne); Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev.
Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3
28 L (†) Sf. Cuv. Ioan Casian şi Gherman, din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul

85 de ani

de la naşterea lui
Alexandru Hoţopan,
jurnalist, etnograf,
scriitor

1 februarie 1937 – S-a născut, la Micherechi, jurnalistul, etnograful şi scriitorul
Alexandru Hoţopan, redactor şef al revistei „Foaia Noastră”, între anii 1971–1991, primul
etnograf român din Ungaria. S-a stins din viaţă, la Jula, pe 29 ianuarie 2007.

Februarie
No t i ţe :
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Martie
Mărţişor

31 zile – ziua are 12 ore,
noaptea 12 ore
1M
2M
3J
4V
5S
6D

Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina
Sf. Sﬁnţit Mc. Teodot, episcopul Chiriniei; Sf. Mc. Isihie
Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc
Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi sora sa, Iuliana
Sf. Mc. Conon din Isauria şi Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Sâmbăta Sﬁnţilor Cuvioşi)
Sf. 42 de Mucenici din Amoreea; A�larea Sﬁntei Cruci
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4;
Ev. Matei 6, 14-21 (Învăţătură despre iertare, post şi neagonisire); glas 4, voscr. 4

7L

Sf. Sﬁnţiţi Mc. Efrem, episcopul Tomisului, Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi
Elpidie, episcopi de Herson (Începutul Postului Sﬁntelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul Mare)
8 M Sf. Ier. Teoﬁlact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei (Zi aliturgică. Canonul Mare)
9 M † Sf. 40 de Mucenici din Sevastia (Canonul Mare)
10 J Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei (Canonul Mare)
11 V Sf. Ier. Sofronie, patriarhul Ierusalimului
12 S Sf. Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. Simeon
Noul Teolog (Sâmbăta Sf. Mare Mc. Teodor Tiron. Pomenirea morţilor)
13 D Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, patriarhul Constantinopolului Duminica întâi din Post
(a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51 (Chemarea lui Filip şi a lui Natanael);
glas 5, voscr. 5
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D

Sf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sﬁnţit Mc. Alexandru preotul
Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Timolau
Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos
Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu
Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului
Sf. Mc. Hrisant şi Daria, Claudiu şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Pomenirea morţilor)
Sf. Cuv. Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava cel Sﬁnţit Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie
Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului: Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea
slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 6, voscr. 6

21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S

Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Cuv. Serapion
Sf. Sﬁnţit Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Mc. Drosida, ﬁica împăratului Traian
Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui
Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, episcopul Seleuciei
(†) Buna Vestire (Dezlegare la peşte)
Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus preotul
şi soţia sa, Maxima; Sﬁnţii 26 de Mucenici din Goţia/Dacia (Pomenirea morţilor)
27 D Sf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit şi Lidia, soţia sa, cu cei 4 ﬁi ai lor Duminica a 3-a din
Post (a Sﬁntei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii şi urmarea
lui Hristos); glas 7, voscr. 7

28 L
29 M
30 M
31 J

Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului, şi Ștefan făcătorul de minuni
Sf. Sﬁnţiţi Mc. Marcu, episcopul Aretuselor, şi Chiril diaconul; Sf. Mc. Iona şi Varahisie
Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon
Sf. Sﬁnţit Mc. Ipatie, episcopul Gangrei; Sf. Mc. Veniamin diaconul

140 de ani

de la moartea poetului
şi preotului greco-catolic
Iustin Popﬁu,
din Leta Mare

27 martie 1882 – S-a stins din viaţă, la Leta Mare, în Bihorul unguresc, Iustin Popﬁu,
preot greco-catolic, poet, scriitor, jurnalist, profesor. Acesta s-a născut în 1841, în localitatea Dijir din Bihorul românesc. Iustin Popﬁu a fost înmormântat în curtea bisericii
greco-catolice din Leta Mare.

Martie
No t i ţe :
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Aprilie
Prier

30 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore
1V
2S
3D

Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Mc. Gherontie
Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amﬁan şi Edesie (Pomenirea morţilor)
Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap.
Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea ﬁului lunatic); a
Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 8, voscr. 8

4L
5M
6M

Sf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon şi Zosima
Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu el; Sf. Mc. Teodul şi Agatopod
† Sf. Sﬁnţit Mc. Irineu, episcop de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patriarhul Constantinopolului;
Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Denia Canonului Mare)
7J
Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei
8 V Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Denia
Acatistului Bunei Vestiri)
9 S Sf. Mc. Eupsihie; Sf. Cuv. Vadim (Pomenirea morţilor)
10 D Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim şi Dima Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45 (Prevestirea Pătimirilor.
Cererea ﬁilor lui Zevedeu); a Cuvioasei: Luca 7, 36-50 (Pocăinţa femeii păcătoase); glas 1, voscr. 9
11 L
12 M
13 M
14 J

(†) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului; Sf. Sﬁnţit Mc. Antipa, episcopul Pergamului
(†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion
Sf. Sﬁnţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Ele�terie Persul
(†) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului; Sf. Ier. Martin Mărturisitorul, episcopul
Romei; Sf. Mc. Tomaida
15 V Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Troﬁm; Sf. Mc. Crescent
16 S Sf. Mc. fecioare: Agapia, Irina şi Hionia (Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morţilor)
17 D (†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare la peşte) Duminica a 6-a din Post (a Floriilor).
Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18 (Denie)
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D

Sfânta şi Marea Luni (Denie); Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul
Sfânta şi Marea Marţi (Denie); Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sﬁnţit Mc. Pafnutie
Sfânta şi Marea Miercuri (Denie); † Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina
Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii); Sf. Sﬁnţit Mc. Ianuarie, episcop de Benevent
Sfânta şi Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului)
Sfânta şi Marea Sâmbătă; Sf.Mc.Valerie (Slujba Sf.Mare Mc.Gheorghe se va săvârşi luni,a doua zi de Paşti)
(†) Învierea Domnului (Sﬁntele Paşti) Toate ale praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17

25 L

(†) Sﬁntele Paşti; †) Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă (Slujba sa din 23 aprilie
este săvârşită a doua zi de Paşti); Sf. Ap. Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului
(†) Sﬁntele Paşti; †) Sf. Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan şi Sava Brancovici, mitropoliţii Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul din Maramureş (Slujba lor din 24 aprilie este săvârşită a
treia zi de Paşti); † Sf. Mc. Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă)
Sf. Ap. Simeon, rudenia Domnului, episcopul Ierusalimului (Harţi)
Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; † Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
(†) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sﬁntei Icoane a Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea
Ghighiu (Harţi)
Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu

26 M
27 M
28 J
29 V
30 S

85 de ani

de la naşterea poetului
Lucian Magdu

23 aprilie 1937 – S-a născut, la Bătania, în ziua de Sf. Gheorghe, Lucian (Evor) Magdu,
medic, poet şi regizor de ﬁlme, ﬁul preotului ortodox român, Ioan Magdu. S-a stins din
viaţă la doar 31 de ani, pe 22 mai 1968, la Budapesta.

Aprilie
No t i ţe :
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Mai
Florar

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore

1D

Sf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. E�timie, Ignatie şi Acachie Duminica a 2-a după Paşti (a Sf.
Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1

2L

Aducerea moaştelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului; Sf. Matrona de la Moscova
(†) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa, Mavra
Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Monica, mama Fericitului Augustin (Dezlegare la peşte)
Sf. Mare Mc. Irina; Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou
Sf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. Varvar (Dezlegare la peşte)
Arătarea pe cer a semnului Sﬁntei Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
(†) Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare Duminica a 3-a după Paşti
(a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

3M
4M
5J
6V
7S
8D
9L
10 M
11 M
12 J

Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ier. Nicolae
Sf. Ap. Simon Zilotul
Sf. Sﬁnţit Mc. Mochie preotul; Sf. Ier. Metodie şi Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor (Dezlegare la peşte)
(†) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, şi Gherman, patriarhul
Constantinopolului
13 V Sf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie Mărturisitorul (Dezlegare la peşte)
14 S Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sﬁnţit Mc. Terapont, episcopul Ciprului
15 D Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei Duminica a 4-a după
Paşti (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D

Sf. Cuv. Teodor cel Sﬁnţit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei
Sf. Ap. Andronic şi soţia sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
Înjumătăţirea Cincizecimii; Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin (Dezlegare la peşte)
Sf. Sﬁnţit Mc. Patrichie, episcopul Prusei, şi cei împreună cu el
Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi (Dezlegare la peşte)
(†) Sﬁnţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, Elena
Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic Duminica a 5-a după
Paşti (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

23 L Sf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Mironosiţă Maria lui Cleopa
24 M Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat
25 M Odovania Înjumătăţirii Cincizecimii; † A treia a�lare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul
(Dezlegare la peşte)
26 J Sf. Ap. Carp şi Alfeu; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27 V Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sﬁnţiţi Mc. Eladie şi Terapont, episcopul Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul
(Dezlegare la peşte)
28 S Sﬁnţii Ier. Eutihie, episcopul Melitinei, şi Nichita, episcopul Calcedonului
29 D Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sﬁnţit Mc. Olivian Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului
din naştere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8
30 L Sf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam
31 M Sf. Mc. Ermie, Eusebiu şi Haralambie

100 de ani

de la naşterea
dansatorului
Gheorghe Nistor
din Micherechi

6 mai 1922 – S-a născut, la Micherechi, dansatorul Gheorghe Nistor, distins cu premiul
„Maestru al Artei Populare” din Ungaria, când avea doar 50 de ani, în 1972. S-a stins din
viaţă pe 30 august 1987, ﬁind înmormântat la Micherechi.

Mai
No t i ţe :

15

Iunie
Cireşar

30 zile – ziua are 15 ore,
noaptea 9 ore
1M
2J
3V
4S
5D

Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Iustin Martirul şi Filosoful şi cei împreună cu el
(Dezlegare la peşte)
(†) Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor); †) Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava
Sf. Mc. Luchilian, Ipatie şi Paula fecioara (Dezlegare la peşte)
(†) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Ier. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului Lazăr
Sf. Sfinţit Mc. Dorotei, episcopul Tirului; Sf. Mc. Apolo şi Leonid Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de
la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

6L
7M
8M
9J
10 V

Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii lui Dalmat; Sf. Cuv. Visarion
Sf. Sﬁnţit Mc. Teodot, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Zenaida
† Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la peşte)
Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei
Odovania praznicului Înălţării Domnului; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina; Sf. Sﬁnţit Mc.
Timotei, episcopul Prusei (Dezlegare la peşte)
11 S Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiepiscopul Crimeei (Sâmbăta morţilor - Moşii de vară)
12 D (†) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) Duminica a 8-a după Paşti. Toate
ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D

(†) Sfânta Treime
Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului
Sf. Proroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fericiţii Augustin şi Ieronim (Harţi)
Sf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei
Sf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi Felix (Harţi)
Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm
Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap.
Petru şi Pavel) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sﬁnţilor); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2;
Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 şi 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); glas 8, voscr. 1

20 L Sf. Sﬁnţit Mc. Metodie, episcopul Patarelor; Sf. Ier. Calist, patriarhul Constantinopolului
(Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel)
21 M Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Sﬁnţit Mc. Eusebiu, episcopul
Samosatei
23 J Sf. Mc. Agripina; Sf. Sﬁnţit Mc. Aristocle preotul
24 V (†) Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica); † Aducerea moaştelor
Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peşte)
25 S Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la peşte)
26 D Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, episcopul Goţiei (Dezlegare la peşte)
Duminica a 2-a după Rusalii (a Sﬁnţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sf. Români: 2 Corinteni
5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sf. Români: Matei
5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22 (Lumina faptelor bune şi mărturisirea lui Hristos); glas 1, voscr. 2
27 L
28 M
29 M
30 J

Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiţă Ioana
Aducerea moaştelor Sf. Mc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan
(†) Sf. Ap. Petru şi Pavel (Dezlegare la peşte)
† Soborul Sﬁnţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

210 de ani

de la naşterea
lui Andrei Mocioni de Foeni,
om politic român şi
membru al Senatului Imperial
de la Viena

27 iunie 1812 – S-a născut, la Budapesta, Andrei Mocioni de Foeni, un important jurist
şi om politic, de origine macedoromână, care a militat pentru drepturile politice ale
românilor din Banat şi Transilvania. A fost membru fondator (şi apoi membru onoriﬁc)
al Academiei Române (1866) şi membru al Senatului Imperial de la Viena. S-a stins din
viaţă pe 23 aprilie 1880, la Foeni, jud. Timiş, România.

Iunie
No t i ţe :

17

Iulie
Cuptor

31 zile – ziua are 14 ore,
noaptea 10 ore

1V
2S
3D

(†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Roma
Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel
Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
Sf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul Constantinopolului Duminica a 3-a după Rusalii; Ap.
Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr. 3

4L
5M
6M
7J
8V
9S

Sf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Sf. Cuv. Marta
† Sf. Cuv. Atanasie Athonitul; Sf. Cuv. Lampadie
Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma
(†) Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel
Sf. Mare Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul şi Astion monahul
(†) Cinstirea Sﬁntei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamţ; Sf. Sﬁnţit
Mc. Pangratie, episcopul Tavromeniei
10 D Sf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei Duminica a 4-a după Rusalii; Ap. Romani 6, 18-23; Ev.
Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr. 4
11 L Sf. Mare Mc. Euﬁmia; Sf. Olga, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Rusiei
12 M (†) Cinstirea Sﬁntei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi
Ilarie; Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul
13 M Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara
14 J Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 V Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei
16 S Sf. Sﬁnţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; Sf. Mc. Iulia
17 D Sf. Mare Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, episcopul Ionopolei Duminica a 5-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la
Sinodul al IV-lea Ecumenic); Ap. Romani 10, 1-10; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea
celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 4, voscr. 5
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D

(†) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; Sf. Cuv. Pamvo
Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; A�larea moaştelor Sf. Cuv. Seraﬁm de Sarov
(†) Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul
Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafael şi Partenie, de la Agapia Veche
Sf. Mironosiţă şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
Aducerea moaştelor Sf. Sﬁnţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie şi Valeria
Sf. Mare Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev.
Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); glas 5, voscr. 6

25 L

Adormirea Sﬁntei Ana, mama Preasﬁntei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la Sinodul al
V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
Sf. Sﬁnţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel
† Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor Pantelimon
Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
Sf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Mc. Teodota cu ﬁii săi
Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Sﬁnţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei
Înainte-prăznuirea Scoaterii Sﬁntei Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din Arimateea
(Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului) Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani
15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7

26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

15 de ani

de la alegerea
şi hirotonia
PS Episcop Siluan,
în fruntea Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria

8 iulie 2007 – În Catedrala „Sf. Nicolae” din Jula a avut loc ceremonia de hirotonie
şi întronizare a actualului episcop al românilor ortodocşi din Ungaria, în persoana
Preasﬁnţitului Părinte Episcop Siluan Mănuilă.

Iulie
No t i ţe :

19

August
Gustar

31 zile – ziua are 13 ore,
noaptea 11 ore
1L
2M
3M
4J
5V

6S
7D

Scoaterea Sﬁntei Cruci; Sf. 7 fraţi Mucenici Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)
Aducerea moaştelor Sf. întâi Mc. şi Arhidiacon Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul
împărat Iustinian cel Mare
Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic
Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil
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, episcopul Romei
(†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Dezlegare la peşte)
(†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie
Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor Duminica a 8-a după
Rusalii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor); glas 7, voscr. 8

8L
9M
10 M
11 J
12 V
13 S

Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, şi Miron, episcopul Cretei
Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. care au pătimit pentru icoana lui Hristos
Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; Sf. Sﬁnţit Mc. Xist, episcopul Romei; Sf. Mc. Ipolit
(†) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu arhidiaconul
Sf. Mc. Fotie şi Anichit
Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim
Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei din Gaza
14 D Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia Duminica a 9-a după Rusalii; Ap.
1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9

15 L (†) Adormirea Maicii Domnului
16 M Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni:
Constantin Voievod cu cei patru ﬁi ai săi, Constantin, Ștefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul
Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
17 M †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron preotul, Straton şi Ciprian
18 J Sf. Mc. Flor şi Lavru
19 V Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla
20 S Sf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi Teoharie
21 D Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu ﬁii ei; † Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul
şi Venust Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea
lunaticului); glas 1, voscr. 10
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D

Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el
Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf.Mc.Lup; Sf.Sfinţit Mc.Irineu,episcop de Lugdunum
Sf. Sﬁnţit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation
Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa
Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, episcopul Cordobei
Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 9,
2-12; Ev. Matei 18, 23-35 (Pilda datornicului nemilostiv); glas 2, voscr. 11

29 L (†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Post)
30 M (†) Sf. Ierarhi Varlaam, mitropolitul Moldovei, şi Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului
31 M Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă

115 de ani

de la moartea
scriitorului
şi jurnalistului
Iosif Vulcan

26 august 1907 – S-a stins din viaţă, la Oradea, Iosif Vulcan, publicist şi scriitor român, întemeietorul revistei „Familia” (1865), din Pesta, animator cultural, membru al
Academiei Române. Iosif Vulcan s-a născut la Holod, în 1944, dar când avea doar 3 ani,
familia s-a mutat la Leta Mare, unde tatăl, preotul Nicolae Vulcan, a slujit în biserica
greco-catolică de acolo, începând din 1844, timp de 35 de ani.

August
No t i ţe :

21

Septembrie
Răpciune

30 zile – ziua are 12 ore,
noaptea 12 ore

1J
2V
3S
4D

† Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum)
Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
Sf. Sﬁnţit Mc. Antim, episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neoﬁt şi
Meletie de la Mănăstirea Stânişoara
Sf. Sﬁnţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu Duminica a 12-a după
Rusalii; Ap. 1 Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul bogat); glas 3, voscr. 1

5L
6M
7M

Sf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul
Pomenirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail; Sf. Mc. Eudoxie
Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amﬁlohie de
la Pângăraţi
8J
(†) Naşterea Maicii Domnului
9 V Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie
de la Vorona; Sf. Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10 S Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora
11 D Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarul Duminica dinaintea Înălţării Sﬁntei
Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 4, voscr. 2
12 L Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul
13 M Înainte-prăznuirea Înălţării Sﬁntei Cruci; † Târnosirea bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sﬁnţiţi
Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din
Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian
14 M (†) Înălţarea Sﬁntei Cruci (Post)
15 J (†) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; † Sf. Mare Mc. Nichita; † Sf. Ier.
Visarion, arhiepiscopul Larisei
16 V Sf. Mare Mc. Euﬁmia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17 S (†) Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetăţii Albe - Ismail; Sf. Mc. Soﬁa (Înţelepciunea) şi ﬁicele ei: Pistis
(Credinţa), Elpis (Nădejdea) şi Agapi (Dragostea)
18 D Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. Ariadna Duminica după Înălţarea Sﬁntei Cruci; Ap.
Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea crucii şi urmarea lui Hristos); glas 5, voscr. 3
19 L
20 M
21 M
22 J

Sf. Mc. Troﬁm, Savatie şi Dorimedont
Sf. Mari Mc. Eustaţie şi soţia sa, Teopista, cu cei doi ﬁi ai lor: Agapie şi Teopist
Odovania praznicului Înălţării Sﬁntei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona
(†) Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sﬁnţit Mc. Foca,
episcop de Sinope
23 V Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 S Sf. întâia Muceniţă şi întocmai cu Apostolii Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25 D Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej Duminica a 18-a
după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunată); glas 6, voscr. 4
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V

(†) Mutarea Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc Baruh; Sf. Cuv. Neoﬁt Zăvorâtul din Cipru
Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

85 de ani

de la naşterea
profesoarei şi poetei
Ana Crişan

7 septembrie 1937 – S-a născut, la Chitighaz, Ana Crişan, fostă directoare adjunctă
şi profesoară de matematică şi geometrie descriptivă la Liceul „N. Bălcescu” din Jula. A
scris numeroase poezii atât în limba română cât şi în maghiară. S-a stins din viaţă pe
17 noiembrie 2012, la Jula.

Septembrie
No t i ţe :

23

Octombrie
Brumărel

31 zile – ziua are 11 ore,
noaptea 13 ore

1S
2D

(†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi
Chiriac de la Bisericani
Sf. Sﬁnţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 11,
31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmaşilor); glas 7, voscr. 5

3L
4M
5M
6J
7V
8S
9D

Sf. Sﬁnţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
Sf. Sﬁnţit Mc. Ierotei, episcopul Atenei
Sf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu
Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
† Sf. Mari Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie
Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni
1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea ﬁului văduvei din Nain); glas 8, voscr. 6

10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D

Sf. Mc. Evlampie şi sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian şi Teoﬁl Mărturisitorul
Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei
Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul Maiumei
† Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
(†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
Sf. Sﬁnţit Mc. Lucian, preotul din Antiohia
Sf. Mc. Longhin Sutaşul Duminica a 21-a după Rusalii (a Sﬁnţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea
Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda semănătorului);
a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 1, voscr. 7

17 L
18 M
19 M
20 J
21 V

Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
Sf. Ap. şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
Sf. Mare Mc. Artemie; Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia
(†) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş
şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 S Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sf. 7 tineri din Efes
23 D Sf. A p. Iacob, rudenia Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul
Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea demonizatului
din ţinutul Gherghesenilor); glas 2, voscr. 8
24 L
25 M
26 M
27 J

Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi Valentin
Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Tavita
†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
(†) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se a�lă în Catedrala
Patriarhală); Sf. Mc. Nestor
28 V † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Țării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila şi cei 7 ﬁi; Sf. Ier.
Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei
29 S Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata sa
30 D Sf. Sﬁnţit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, şi sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa Duminica a 22-a după
Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 3, voscr. 9
31 L

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

140 de ani

de la moartea
generalului
de origine română,
Gheorghe Pomuţ

12 octombrie 1882 – S-a stins din viaţă, la Sankt Petersburg, Gheorghe Pomuţ, general
american, născut într-o familie românească din Jula, în 1818. A luptat în Revoluţia de la
1848, de partea revoluţionarilor maghiari, primind gradul de căpitan. După plecarea
în America, s-a remarcat în Războiul civil american. În ultima parte a vieţii sale a fost
diplomat american la curtea imperială rusă de la St. Petersburg.

Octombrie
No t i ţe :

25

Noiembrie
Brumar

30 zile – ziua are 10 ore,
noaptea 14 ore

1M
2M
3J
4V
5S
6D

Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia
Sf. Mc. Achindin, Pigasie, A�tonie, Elpidifor şi Anempodist
Sf. Sﬁnţiţi Mc. Achepsima, Iosif şi Aitala; Aşezarea moaştelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru şi Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama
Sf. Mc. Galaction şi Epistimia (Sâmbăta morţilor - Moşii de toamnă)
Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea ﬁicei lui Iair); glas 4, voscr. 10

7L
8M
9M

Sﬁnţii 33 de Mucenici din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
(†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
(†) Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor
şi Porﬁrie; Sf. Cuv. Matrona
Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
† Sf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie
Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
(†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, şi mama sa, Sf. Antuza Duminica a 25-a
după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului milostiv); glas 5, voscr. 11

10 J
11 V
12 S
13 D
14 L

Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului
(Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)
15 M (†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv diaconul (Începutul
Postului Naşterii Domnului)
16 M Sf. Ap. şi Evanghelist Matei
17 J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;
Sf. Cuv. Lazăr Zugravul
18 V Sf. Mc. Platon, Roman şi Zaheu
19 S Sf. Proroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam
20 D Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; † Sf.
Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului Duminica a 26-a după Rusalii; Ap.
Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 6, voscr. 1
21 L (†) Intrarea în biserică a Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
22 M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim şi Apﬁa; Sf. Mc. Cecilia
23 M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amﬁlohie, episcopul Iconiei, şi Grigorie, episcopul
Acragandelor
24 J Sf. Sﬁnţiţi Mc. Clement, episcopul Romei, şi Petru, episcopul Alexandriei
25 V Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului; † Sf. Mare Mc. Ecaterina; Sf. Mare
Mc. Mercurie
26 S Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Pa�lagonul (Dezlegare la peşte)
27 D Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael şi Pinufrie (Dezlegare la peşte) Duminica a 30-a după Rusalii;
Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); glas 7, voscr. 2
28 L Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh
29 M Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun
30 M (†) Sf. Ap. Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul
Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)

140 de ani

de la naşterea
inventatorului
Aurel Vlaicu

6 noiembrie 1882 – S-a născut, la Binţinţi, lângă Orăştie, Aurel Vlaicu, inginer român,
inventator şi pionier al aviaţiei române şi mondiale. În cinstea lui, comuna Binţinţi se
numeşte astăzi Aurel Vlaicu. S-a stins din viaţă pe 13 septembrie 1913, la Băneşti, lângă
Câmpina.

Noiembrie
No t i ţe :

27

Decembrie
Undrea

31 zile – ziua are 9 ore,
noaptea 15 ore

1J
2V
3S
4D

Sf. Proroc Naum; Sf. Filaret cel Milostiv (Tedeum)
Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Cuv. Porﬁrie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul Efesului
(†) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Proroc Sofonie (Dezlegare la peşte)
† Sf. Mare Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte) Duminica a 27-a după Rusalii;
Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas 8, voscr. 3

5L
6M
7M
8J
9V
10 S
11 D

(†) Sf. Cuv. Sava cel Sﬁnţit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la peşte)
(†) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)
(†) Sf. Mc. Filo�teia de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului
Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic şi Onisifor
Zămislirea Sﬁntei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel
Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la peşte)
Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Dezlegare la peşte) Duminica a 28-a după Rusalii (a
Sf. Strămoşi după trup ai Domnului); Ap. Sf. Strămoşi: Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda
celor po�tiţi la cină); glas 1, voscr. 4

12 L (†) Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte)
13 M (†) Sf. Ier. Doso�tei, mitropolitul Moldovei; † Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie
şi Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza (Dezlegare la peşte)
14 M Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie
15 J Sf. Sﬁnţit Mc. Ele�terie, episcopul Iliriei; Sf. Mc. Antia şi Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro
16 V Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasa
17 S Sf. Proroc Daniel şi Sﬁnţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)
18 D (†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiepiscopul Ierusalimului
(Dezlegare la peşte) Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului);
Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscr. 5
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D

Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Aglaia; Sf. Ier. Grichentie, episcopul Etiopiei
Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sﬁnţit Mc. Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei
Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle
(†) Sf. Ier. Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. Mare Mc. Anastasia
Sﬁnţii 10 Mucenici din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiepiscopul Neocezareei (Zi aliturgică)
Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului)
(†) Naşterea Domnului (Crăciunul) Toate ale praznicului: Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12

26 L († ) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sﬁnţit de la Tismana (În această zi va ﬁ
săvârşită şi Slujba Duminicii după Naşterea Domnului, întru pomenirea Sﬁnţilor Iosif Logodnicul,
David Prorocul şi Iacob, rudenia Domnului)
27 M † Sfântul Ap., întâiul Mc. şi Arhidiacon Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărturisitorul
28 M Sﬁnţii 20.000 de Mucenici din Nicomidia (Harţi)
29 J Sﬁnţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
30 V Sf. Mc. Anisia fecioara (Harţi)
31 S Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; † Sf. Mc. Hermes (Slujba în
noaptea trecerii dintre ani)

130 de ani

de la nunta
Pricipelui
Ferdinand
de HohenzollernSigmaringen
cu Principesa
Maria de
Edinburgh
29 decembrie 1892 – Are loc, la Castelul Sigmaringen, din Germania, căsătoria dintre
Principele moştenitor Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen cu Principesa Maria de
Edinburgh (ﬁica Ducelui Alfred de Edinburgh-Coburg şi a Marii Ducese Maria a Rusiei),
viitorii regi ai României Mari.

Decembrie
No t i ţe :

29

George Țărnea

E atâta ură…
E atâta ură
Strânsă între noi,
Sunt atâtea ziduri,
Sunt atâtea ploi.
Sunt atâtea visuri
Care ne-au minţit
Și-o atât de rece
Lamă de cuţit.
Tu mai treci prin rouă,
Eu mai dau prin gropi
Și-s aceleaşi urme
Sub aceiaşi plopi.
Dar e-atâta ură
Dincolo de drum
Cât s-ajungă toate
Pulbere şi scrum.
Eu mai vin pe-acasă,
Tu mai plângi un an
Și-s atâtea vorbe
Aruncate-n van.
Sunt atâtea lanţuri
Sunt atâtea cheiCe mai pot să-ţi dărui,
Ce mai poţi să-mi iei?
30
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Retrospectivă
2021
Românii din Ungaria – în text și multe imagini

31

/ 5 ianuarie / – 5 ianuarie – Ambasadorul desemnat al României în Ungaria,
Gabriel Șopandă, şi-a prezentat copia scrisorilor de acreditare în cadrul unei
întrevederi cu ambasadorul Iván Medveczky, şeful Direcţiei Protocol al Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului. Gabriel Șopandă a venit la Budapesta din Ankara, ﬁind ambasadorul României în Republica Turcia în perioada
septembrie 2016 – decembrie 2020. Diplomat de carieră, domnul Șopandă a
ocupat, pe rând, funcţiile de adjunct al Șefului de misiune la Ambasada României din Israel în perioada 2014–2016, prim-colaborator şi şef al secţiei politice
în cadrul Ambasadei României în Statele Unite ale Americii din 2009 până în
2014, respectiv director de cabinet al ministrului afacerilor externe al României
între anii 2007–2009. Și-a început cariera diplomatică în anul 2000, în cadrul
Direcţiei Afaceri Consulare şi al Direcţiei Generale pentru Afaceri Europene.

32
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Ianuarie
/ 10 ianuarie / La doar câteva zile după sărbătoarea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul,
în Duminica de după acest Praznic (10 ianuarie), PS Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârşit slujba de sărbătoare a hramului la Aşezământul Monahal Românesc „Sf. Ioan Botezătorul” din Budapesta.
Din soborul slujitor, alături de Ierarh, au mai făcut parte pr. protosinghel David
Pop, superiorul Aşezământului Monahal Românesc „Sfântul Ioan Botezătorul”
din Budapesta, pr. Marius Maghiaru, protopopul şi parohul de Budapesta şi arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Jula. Răspunsurile
liturgice au fost date de un grup de tineri ortodocşi, a�laţi la muncă în capitala
Ungariei, iar la slujbă au participat credincioşi de diferite vârste şi oﬁcialităţi, ca
domnul Gabriel Cătălin Șopandă, noul Ambasador al României la Budapesta,
domnul Mircea Leucea, ministrul plenipotenţiar în cadrul Ambasadei.

33

/ 14 ianuarie / – Noul ambasador al României la Budapesta a sosit în vizită
la redacţia „Foaia românească”. Excelenţa Sa Gabriel Șopandă a făcut o vizită
la Jula, întâlnindu-se cu conducerile unor instituţii ale comunităţii istorice
româneşti. Noul ambasador s-a întrevăzut prima dată cu PS Părinte Siluan,
Episcopul Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, apoi a vizitat redacţia „Foaia
românească” şi Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula. Domnul ambasador Șopandă
s-a arătat foarte interesat de activitatea redacţiei săptămânalului românesc,
asigurând conducerea revistei de toată susţinerea lui pe viitor..
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Ianuarie
/ 15 ianuarie / – Prima revistă românească din Ungaria, de după cel de-al Doilea
Război Mondial, „Foaia românească”, înﬁinţată în anul 1951, a împlinit la mijlocul
lui ianuarie vârsta rotundă de 70 de ani. Pe 15 ianuarie 2021, redacţia nu a putut
organiza un eveniment cu publicul pentru a sărbători această aniversare, din
cauza pandemiei de coronavirus. Pentru a nu lăsa să treacă acest moment aniversar, în seara zilei de vineri, 15 ianuarie, redacţia noastră, prin Clubul cititorilor
„Foaia românească”, a organizat o întâlnire online (pe Google Meet) cu ocazia
Zilei Culturii Naţionale Române. Pentru românii din Ungaria, această dată are o
dublă însemnătate: pe lângă aniversarea naşterii poetului naţional român Mihai
Eminescu, în această zi sărbătorim şi înﬁinţarea, pe 15 ianuarie 1951, a celei mai
vechi reviste a românilor din Ungaria, „Foaia românească”. Evenimentul online
a constat deci din două părţi. Prima parte a fost moderată de Eva Iova-Șimon,
redactor-şef al „Foii româneşti”, care a făcut o scurtă prezentare cu powerpoint
despre cei 70 de ani ai revistei „Foaia românească”, iar în a doua parte, moderată de
profesoara universitară
dr. Mihaela Bucin, şefa
Catedrei de română din
Seghedin, participanţii
la eveniment au mărturisit cum l-au cunoscut
ei pe domnul Eminescu
sau au evocat un eveniment, o amintire legată
de poetul naţional al românilor.
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/ 15 ianuarie / – La Micherechi s-a organizat o festivitate în memoria celui
mai mare poet român Mihai Eminescu. În satul Micherechi există o stradă care
îi poartă numele, şi la capătul acesteia un monument din piatră de marmură
în amintirea lui Eminescu. La acest monument s-au adunat de ziua Poetului
consilierii locali, câţiva pedagogi şi elevi pentru a depune �lori şi a recita poezii
în amintirea poetului.
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Ianuarie
/ 20 ianuarie / – La Palatul Sándor din Budapesta a avut loc ceremonia prezentării preşedintelui Republicii Ungaria, Áder János, a scrisorilor de rechemare
a predecesorului şi de acreditare a domnului Gabriel Cătălin Șopandă în calitate
de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Ungaria. După
încheierea ceremoniei de la Palatul Sándor, şeful diplomaţiei române a depus
o coroană de �lori la Memorialul Eroilor, situat în centrul esplanadei din Piaţa
Eroilor. Ambasadorul Gabriel Cătălin Șopandă a fost însoţit la ceremonia de
depunere a coroanei de �lori de personalul Ambasadei României la Budapesta.
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/ 25 ianuarie / – La sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, a�lat
în strada Gh. Doja nr. 8 din Jula, au început renovări în interiorul clădirii, au
fost zugrăvite sala mare, holul şi toate birourile, aceste lucrări ﬁind acoperite
din banii câştigaţi prin proiect. Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria a
câştigat un proiect în cursul anului 2019 de la Guvernul Ungariei, prin Fondul
Bethlen Gábor, la concursurile (BER), publicate pentru investiţii şi renovări la
instituţiile şi organizaţiile naţionalităţilor din ţară. Suma câştigată de UCRU a
fost de 1 milion de forinţi.
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Februarie
/ 4 februarie / – La noul sediu al Secretariatului de Stat pentru Culte şi Naţionalităţi din Budapesta a avut loc o întâlnire de lucru între PS Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi dr. Fürjes Zoltán, subsecretar de stat
pentru Culte şi Naţionalităţi de la Budapesta, reprezentant al vicepremierului
dr. Semjén Zsolt. Întâlnirea a fost prilejuită de schimbarea legii pentru susţinerea cultelor din Ungaria, în vara anului 2020, care modiﬁcă şi măreşte sprijinul
suplimentar la salarizare, oferit anterior din partea Guvernului Maghiar doar
pentru clericii din localităţile sub 5.000 de locuitori, pe care l-a extins şi la alte
localităţi şi îl oferă tuturor reprezentaţilor cultelor şi bisericilor din Ungaria,
între care se numără şi Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.
/ 5 februarie / – Guvernul de la Budapesta a amânat pentru toamna anului 2022 recensământul populaţiei, care trebuia să aibă loc iniţial în acest
an. Motivul amânării este pandemia de coronavirus, reiese din Ordonanţa de Guvern publicată
în numărul de vineri, 5
februarie al Monitorului
Oficial al Ungariei. Conform acesteia, strângerea
de informaţii va avea loc
în perioada 1 octombrie
– 20 noiembrie 2022.
Procedura de pregătire
şi de prelucrare a datelor
va dura până pe 28 noiembrie 2023.
39

/ 11 februarie / – În Ungaria, Săptămâna Căsătoriei se sărbătoreşte începând
din anul 2008, iar în România din 2011. Săptămâna Căsătoriei cade de ﬁecare
dată pe a doua săptămână a lunii februarie, între 7 şi 14 februarie. Această săptămână are ca scop susţinerea valorilor familiale în societate. Pe 11 februarie,
primăriţa Margareta Tat, alături de notăriţa satului, au făcut o vizită celui mai
vechi cuplu din sat. Ioan Ciotea şi Maria Iuhas s-au căsătorit în ziua de 6 septembrie 1958, la Micherechi. Trăiesc împreună de 63 de ani, la bine şi la greu, având
un băiat, pe medicul traumatolog dr. Ioan Ciotea, doi nepoţi şi o strănepoată,
care s-a născut chiar în ziua aceea, pe la orele prânzului, pe 11 februarie. Cu două
zile mai târziu, pe 13 februarie, la Primăria din Micherechi s-a ţinut ceremonia
cununiei civile a unui cuplu de tineri, care au demonstrat că nici graniţele dintre
ţări, nici pandemia nu poate să stea în calea fericirii lor. Alexandra Bîgu şi Alin
Pintilei şi-au unit vieţile şi au răspuns cu „da” în faţa primăriţei Margareta Tat.
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Februarie
/ 18 februarie / – Ministrul afacerilor externe al României, Bogdan Aurescu,
l-a primit la sediul MAE din Bucureşti, pe ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior al Ungariei, Szijjártó Péter, în contextul vizitei pe care acesta
o efectuează la Bucureşti, în vederea pregătirii Comisiei Mixte Economice
România-Ungaria. În cadrul întrevederii, au fost discutate aspectele de interes
prioritar a�late pe agenda bilaterală, precum şi evoluţiile din cele două state
legate de gestionarea pandemiei de COVID-19. Ministrul Bogdan Aurescu a
reiterat dorinţa părţii române de a dezvolta şi consolida relaţia cu Ungaria în
toate domeniile de interes comun, în conformitate cu Tratatul politic din 1996
şi Declaraţia privind cooperarea şi parteneriatul strategic româno-ungar pentru
Europa secolului XXI din 2002. Ambii demnitari au reliefat interesul crescut
pentru impulsionarea cooperării economice bilaterale, inclusiv a investiţiilor
reciproce şi a schimburilor comerciale.
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/ 20 februarie / – La Jula a avut loc şedinţa ordinară anuală comună de lucru
a Consiliului şi a Adunării Eparhiale, a Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria.
Ședinţele s-au desfăşurat în Catedrala Episcopală Sf. Nicolae, pentru a se putea
păstra distanţa prevăzută în acea perioadă de pandemie. La ora 8.00, în Catedrala
Episcopală s-a săvârşit Sfânta Liturghie, urmată de slujba de „Te Deum”, iar de
la ora 10.30, a avut loc sesiunea plenară a Consiliului şi Adunării Eparhiale a
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Pe ordinea de zi a ﬁgurat prezentarea
rapoartelor generale ale celor trei sectoare de activitate: bisericesc, cultural şi
economic, pe perioada anului 2020, dar şi discuţii, observaţii, adoptarea de
hotărâri, pe baza rapoartelor generale prezentate de către cele trei sectoare..
/ 25 februarie / – Filiala Seghedin a ICR Budapesta a prezentat dezbaterea „Să
ne reZOOMăm la cultură!”, dedicată personalităţii lui I.L.Caragiale, adresându-se
astfel într-un format deschis vorbitorilor de limbă română şi elevilor de la şcolile
româneşti din Ungaria. Invitatul acestei dezbateri culturale a fost conf. dr. Mihaela Bucin, şefa Catedrei de Limba şi literatura română a Facultăţii Pedagogice
„Juhász Gyula”, din cadrul Universităţii din Seghedin, căreia i sa alăturat, doamna
Iudit Călinescu, lector de limba română de
la Institutul Limbii Române. Evenimentul
a avut, pe lângă un vector comemorativ
şi unul didactic, ﬁind adresat elevilor, în
mod special celor din ultimul an de liceu.
Seria de evenimente prin Zoom a continuat
pe parcursul mai multor luni, aducând în
atenţia şi interesul publicului personalităţi,
evenimente şi tradiţii româneşti.
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Martie
/ 4–9 martie / – Școala generală şi Grădiniţa „Lucian Magdu” din Bătania, în
calitate de instituţii model, au organizat un simpozion online (în două părţi) pe
teme pedagogico-profesionale, pentru cadrele didactice de naţionalitate română
din Ungaria. Oaspeţii evenimentului au fost cadre didactice din Timişoara. În
cadrul simpozionului a prezentat prelegeri: Adelina Olteanu-Sturza (metodist,
educatoare, Școala Generală şi Grădiniţa Română „Lucian Magdu”), dr. Mihaela
Birescu PhD (educatoare, Școala Generală şi Grădiniţa Română „Lucian Magdu”,
profesor de limba română la Secţia de Naţionalitate şi Limbi Străine la Universitatea Gál Ferenc din Szarvas), prof. Manuela Pljoskar (director adjunct la Școala
Gimnazială nr. 27 – Grădiniţa P.P. nr. 3 Timişoara), dr. Stella Nikula Machhour
PhD (profesor cercetător, profesor de română la Liceul „Nicolae Bălcescu” din
Jula), drd. Lucian Olteanu (psiholog şi profesor la Școala Generală şi Grădiniţa
Română „Lucian Magdu”, Bătania), Ancuţa Stan (director adjunct, profesor de
română la Școala Generală şi Grădiniţa Română „Lucian Magdu”, Bătania).
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/ 7 martie / – În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Preasﬁnţitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a a�lat în mijlocul
credincioşilor de la Catedrala Episcopală din Jula, unde a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească. Slujirea a fost prilejuită şi de faptul că, în această duminică,
la Catedrala din Jula, Ierarhul a săvârşit o hirotonie de diacon, pentru domnul
Sorin Dumitru Mureşanu, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.
Felea” din Arad şi al unui Master în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Oradea, care din duminica următoare a devenit noul preot al Parohiei Ortodoxe Româneşti din Apateu, Protopopiatul Dobriţân, din Episcopia Ungariei, în
urma plecării la Oradea a fostului preot paroh, pr. Origen Sabău.
/ 14 martie / – Noul preot al apatenilor a fost instalat şi hirotonit întru preot
de PS Părinte Siluan, în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Începând de la acea
dată, Sorin Dumitru Mureşanu a devenit noul preot paroh al Parohiei Apateu.
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Martie
/ 15 martie / – 15 martie – Cu ocazia sărbătorii naţionale a Ungariei, preşedintele
Áder János, a decernat înalte distincţii mai multor personalităţi renumite,
în semn de recunoştinţă pentru activitatea lor remarcabilă, exemplară de
îmbogăţire a valorilor umane universale. În rândul acestora s-a numărat şi
dansatorul Petru Sabău, maestru al artei populare, membru al Ansamblului
de Păstrare a Tradiţiilor de Dansuri Populare din Aletea, care a fost distins în
semn de recunoştinţă pentru activitatea sa îndelungată, cu Crucea Naţională
de Aur. Petru Sabău s-a născut în anul 1935, într-o familie de români ortodocşi
şi este membru fondator al Echipei de Păstrare a Tradiţiilor Româneşti din
Aletea, înﬁinţată în 1947. De atunci, deja de 74 de ani, bace Petre promovează
dansurile şi folclorul tradiţional românesc din Aletea. În anul 2012, când echipa
de dansuri populare româneşti din Aletea a aniversat 65 de ani de activitate.
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/ 18 martie / – La Aletea a avut loc semnarea transferului dreptului de proprietate al clădirii şcolii româneşti din oraş, prin acest act imobilul trecând în
proprietatea Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria. Documentul de
schimbare a proprietarului a fost semnat de Gheorghe Sălăjan, primarul oraşului
Aletea şi Gheorghe Cozma, preşedintele AȚRU. Semnarea actului de modiﬁcare a proprietarului face parte dintr-un proces care cuprinde toate instituţiile
educaţionale a�late sub administraţia AȚRU. Apoi, primarul şi preşedintele
AȚRU, alături de directorul şcolii, Petru Sălăjan, au făcut o vizită la sediul şcolii
româneşti unde lucrările de construcţie erau în desfăşurare. Școala Românească
din Aletea s-a extins cu trei noi săli de clasă, vestiare de fete şi băieţi şi o aulă,
urmând să ﬁe date în folosinţă în septembrie anul curent.
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Martie
/ 26 martie / – Școala generală „Lucian Magdu” din Bătania, în calitate de
instituţie model, a realizat webinarul „Metodica organizării concursului de
interpretare vocală «Vocea de Aur»” cu scopul de a împărtăşi colegilor din
şcolile româneşti din Ungaria anumite practici instituţionale aplicate la şcoala
din Bătania. Webinarul la care au participat profesori de la şcolile din Bătania,
Aletea, Leucuşhaz şi Micherechi, a fost deschis de către Viorica Șutea, directorul şcolii generale din Bătania, care a salutat prezenţa la întâlnirea online,
prezentată şi coordonată de Andrea Szenes, profesor de muzică. Aceasta a
început conferinţa cu citatul „Eu nu iubesc decât un lucru pe lume, muzica,
imensa muzică” (George Enescu).
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/ 1 aprilie / – Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria a decis să facă o
campanie de citire în limba română printre românii din Ungaria, iar în holul
de la intrarea în sediul din Jula al UCRU, cititorii pot găsi cărţi în limba română,
care se pot lua acasă de orice persoană interesată. În urma renovărilor de la
sediul UCRU, au fost reorganizate stocurile de cărţi pe care Uniunea sau Editura
NOI le-au editat, dar la sediu s-au găsit şi foarte multe cărţi primite cadou de
la parteneri din România. Un ra�t întreg cuprinde cărţi despre comunitatea
românească din Ungaria. „Biblioteca pentru toţi” poate ﬁ vizitată în ﬁecare zi
de lucru, între orele 8 şi 16, la sediul a�lat în Jula, pe strada Gheorghe Doja nr. 8.
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Aprilie
/ 12 aprilie / – Soltész Miklós, secretar de stat pentru naţionalităţi şi culte în
cadrul Cabinetului premierului ungar a efectuat o vizită în localitatea Micherechi, unde a anunţat că guvernul maghiar va contribui la renovarea bisericii
ortodoxe române din localitate. Soltész Miklós a mai menţionat că, Executivul
de la Budapesta a aprobat peste 660 de milioane de forinţi pentru dezvoltarea
comunităţilor, bisericilor, instituţiilor de învăţământ şi culturale româneşti din
Ungaria. Curtea liceului românesc din Jula a fost modernizată în acest an din 45
de milioane de forinţi, şi tot la Jula, achiziţionarea unei case comunitare va ﬁ
sprijinită de Guvernul de la Budapesta cu 26 de milioane de forinţi. Secretarul
de stat a mai precizat că în actuala situaţie epidemiologică este importantă şi
îngrijirea su�letelor, iar în acest sens partenerii sunt bisericile. Astfel, reabilitarea
bisericii ortodoxe române din Micherechi a fost sprijinită de Executivul ungar
cu 20 de milioane de forinţi, iar bisericile române din Săcal şi Peterd, cu câte 15
milioane de forinţi.
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/ 28 aprilie / – La invitaţia ministrului ungar de externe, Szijjártó Péter, a sosit
în oraşul Jula pentru consultări politice bilaterale şi pentru semnarea unor noi
acorduri importante pentru relaţiile de bună vecinătate ministrul afacerilor externe din România, Bogdan Aurescu. Întâlnirea celor doi miniştri şi a delegaţiilor
lor s-a ţinut în Castelul Almásy. Evenimentul s-a desfăşurat în contextul în care
în anul 2021 se împlinesc 25 de ani de la semnarea Tratatului între România şi
Ungaria de înţelegere, cooperare şi bună-vecinătate din 1996. După discuţiile
oﬁciale şi susţinerea unei conferinţe de presă comună, cei doi demnitari au vizitat Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” din Jula, după care delegaţia României
a purtat tratative cu câţiva reprezentanţi ai instituţiilor româneşti, la sediul
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria.
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Mai
/ 2-3 mai / – 2-4 mai – Din cauza restricţiilor de circulaţie pe timp de noapte,
în Ungaria, în anul 2021 nu s-au putut ţine la miezul nopţii slujbele de Înviere.
Astfel, slujbele s-au ţinut în dimineaţa zilei de duminică. În imaginea de sus: pr.
Marius Maghiaru de la Budapesta săvârşeşte slujba Învierii în capela ortodoxă
română din capitala Ungariei.
Românii ortodocşi din Cenadul Unguresc, împreună cu parohul lor, pr. Aurel
Becan, în a doua zi de Paşti, luni, au ieşit în cimitirul ortodox pentru a se ruga
pentru morţii lor. Aceasta este o veche tradiţie la Cenad, că Paştile morţilor se
sărbătoreşte în ﬁecare an, în cea de-a doua zi de Paşti.
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/ 9 mai / – De aproape 30 de ani, începând din 1992, la iniţiativa Societăţii
Culturale a Românilor din Budapesta, românii din capitala Ungariei se deplasează
în ﬁecare 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.
Credincioşii români din Budapesta, alături de preoţii lor, parohul Marius Maghiaru şi pr. protosinghel David, de la Parohia Ortodoxă Română din Budapesta
şi membrii Autoguvernării Româneşti din sect. VII, au cinstit memoria lui Gojdu
printr-o rugăciune comună şi depuneri de coroane de �lori.
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Mai
/ 17 mai / – La Centrul Cultural Bulgăresc din Budapesta au fost decernate,
premiile Pro Cultura Minoritatum Hungariae pe anul 2021. Au primit recunoaştere
profesională pentru activităţile depuse în sprijinirea culturii naţionalităţilor din
Ungaria 13 persoane şi organizaţii din rândurile naţionalităţilor. Vicepremierul
Semjén Zsolt, ministru fără portofoliu responsabil pentru naţionalităţile din Ungaria, a vorbit la eveniment despre faptul că naţionalităţile reprezintă şi cultivă
o bogăţie aparte de valori pe care doar ele le pot cultiva şi transmite. Din partea
comunităţii românilor din Ungaria, persoana distinsă în acest an cu premiul
„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” – la propunerea Autoguvernării pe Țară
a Românilor din Ungaria – a fost profesorul Mihai Cserháti, despre care în textul
de laudatio s-a spus că i se acordă acest premiu pentru „păstrarea culturii de
naţionalitate română din Ungaria şi pentru activitatea neobosită în îngrijirea
talentelor. Ca persoană activă
în culturalizarea maselor şi
ca pedagog s-a ataşat foarte
mult de cultura naţionalităţii,
pe tot parcursul carierei sale
profesionale, predând aceste valori generaţiilor următoare cu scopul de a crea şi a
salva valori”. Premiul a fost
preluat de către Erica Cserháti-Borszéki, fiica domnului
Cserháti, care din motive de
sănătate nu a putut lua parte
la festivitate.
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/ 19 mai / – La Micherechi a fost depusă şi sﬁnţită piatra de temelie a creşei care
va intra în folosinţă de la 1 ianuarie 2022. La festivitate au participat numeroşi
oaspeţi invitaţi, dar şi copiii şi educatoarele grădiniţei locale. Noua instituţie a fost
transformată din 110 milioane de forinţi din resursele Programului Operaţional
de Dezvoltare Regională şi Locală. PS Episcop Siluan şi preotul paroh Ioan Bun
au sﬁnţit piatra de temelie a noii instituţii, după care a fost aşezată o capsulă
a timpului sub această piatră de către primăriţa Margareta Tat, parlamentarul
dr. Kovács József, preşedintele Zalai Mihály şi Gyarmat Attila, din partea ﬁrmei
de construcţii Gyarmat Kismester K�t, care a realizat lucrările.
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Mai
/ 19 mai / – Ambasadorul României la Budapesta, Gabriel Șopandă, împreună cu consulul general al României de la Jula, Florin Vasiloni, au vizitat două
localităţi cu populaţie însemnată românească din Ungaria: Micherechi şi Chitighaz. La Micherechi, au participat la depunerea şi sﬁnţirea pietrei de temelie
a primei creşe româneşti din Ungaria şi au vizitat instituţiile şi bisericile locale.
La Chitighaz, diplomaţii români au avut o întrevedere la primăria satului, după
care au vizitat şcoala românească, casa-muzeu, biserica ortodoxă şi biserica
baptistă. Vizita la cele două comunităţi româneşti din Micherechi şi Chitighaz
a avut scopul principal de cunoaştere reciprocă, de stabilirea unor legături
profesionale personale. Șeful misiunii diplomatice a României a subliniat,
atât la Micherechi cât şi la Chitighaz, importanţa asigurării unui învăţământ
de calitate în limba română, pentru a permite cunoaşterea şi utilizarea ei de
către generaţiile următoare.
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/ 23 mai / – În piaţa din centrul comunei Micherechi a fost organizat primul
târg retro de jucării şi maşinuţe. Organizatorul târgului, un tânăr pasionat de tot
felul de obiecte vechi, Mihai Kozma, sau cum îl ştie toată lumea Amigo Mişi, a
dorit ca să-i scoată puţin pe oameni din case şi să se bucure împreună de lucruri,
jucării, maşini mari sau maşinuţe vechi. Norocul a fost de partea lui din mai
multe puncte de vedere: a fost o zi frumoasă de primăvară târzie, a fost prima
zi când s-au introdus noi măsuri de relaxare în pandemie şi nu a mai trebuit să
purtăm mască în spaţiu liber, iar în al treilea rând, pentru că s-au adunat mult
mai mulţi oameni mari şi mici interesaţi de tot ce înseamnă retro, decât la câţi
s-au aşteptat. Printre cei circa 400 de persoane, care au vizitat acest târg retro,
s-au a�lat nu doar micherecheni, ci şi foarte mulţi străini atât din Ungaria, cât
şi din România.

56

CALENDARUL ROMÂNESC / 2022

Iunie
/ 5 iunie / – La Parohia Bichişciaba, sub conducerea PS Părinte Episcop Siluan,
s-a desfăşurat Conferinţa Preoţească Misionar-Pastorală, din cadrul Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria, care a fost dedicată „Anului Omagial al pastoraţiei
românilor din afara graniţelor României şi Anului Comemorativ al celor adormiţi
în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor”. Cu această ocazie, pr.
protosinghel David Pop, Superiorul Aşezământului Monahal Românesc „Sfântul
Ioan Botezătorul” din Budapesta, a prezentat referatul cu titlul: „Comunităţile
româneşti din jurul graniţelor, cu aplecare specială la comunitatea românească
din Ungaria: speciﬁc, constituire, dăinuire de-a lungul veacurilor, probleme de
supravieţuire şi importanţa lor în menţinerea identităţii naţionale, spirituale
şi confesionale româneşti şi ortodoxe, a celor care o compun”.
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/ 6 iunie / – La Biserica Baptistă din Micherechi a avut loc un serviciu divin
„centenar” şi o lansare de carte: aniversarea a 100 de ani de credinţă baptistă în
localitate şi lansarea unei cărţi, scrisă de pastorul Petrică Vasile Creţu, despre un
subiect foarte actual: originea şi diversitatea provocărilor familiei contemporane.
Alături de credincioşii baptişti locali, la eveniment au luat parte mulţi oaspeţi
invitaţi din România şi din Ungaria, dar şi reprezentanţi ai altor culte creştine
din Micherechi. În cadrul serviciului divin au fost aduse rugăciuni şi cântări
de laudă şi mulţumire şi acelor înaintaşi baptişti, care nu mai sunt printre cei
vii, dar care au contribuit mult la existenţa de un secol a credinţei baptiste la
Micherechi. Fanfara şi corul tinerilor au înălţat cântări în această zi aniversară
atât pentru trecutul cât şi pentru viitorul acestei biserici.
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Iunie
/ 8 iunie / – O sculptură pictată a lui Ștefan Oroian a fost expusă în expoziţia
online a Palatului Reök din Seghedin. Cea de-a 41-a ediţie a Expoziţiei de Vară
a stârnit un mare interes şi în lumea artiştilor. Materialele componente ale expoziţiei din 2021 au fost selectate din aproape 600 de creaţii. Cei interesaţi au
putut admira 150 de lucrări aşezate în spaţiul online, printre care şi o lucrare – o
sculptură pictată – a artistului plastic român din Jula, Ștefan Oroian, cu titlul
„Intersecţie” (Metszés).
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/ 11 iunie / – Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria a organizat
Gala Premiilor pentru profesorii şi educatorii de la instituţiile de învăţământ
românesc, iar cu acest prilej a fost sărbătorită şi Ziua Pedagogului. Preşedintele AȚRU, Gheorghe Cozma, a înmânat în cadrul evenimentului distincţiile pe
anul 2021: „Pentru învăţământul românesc din Ungaria”, „Pentru 40 de ani de
activitate pedagogică”, şi „Pentru tinerii noştri”. Manifestarea s-a încheiat cu o
recepţie în aer liber în curtea Liceului „N.Bălcescu”.
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Iunie
/ 11 iunie / – 11 iunie – În sala mare a Casei de Cultură „Gheorghe Dulău” din
Micherechi a avut loc sărbătorirea Zilei Pedagogilor, ﬁind invitaţi toţi pedagogii activi şi pensionari din sat. La cei mai în vârstă pedagogi, care nu au putut
participa la serbarea comună, primăriţa Margareta Tat, împreună cu notăriţa
satului, Szabó Ágnes, s-au dus acasă la ei, pentru a le mulţumi pentru activitatea
pedagogică depusă timp de mai multe decenii. În cadrul festivităţii le-a fost
mulţumită munca de mai multe decenii a pedagogilor care s-au pensionat în
acest an: educatoarea Maria Cefan Ianc, doicile Ana Ruja şi Florica Martin. Au fost
felicitaţi şi încurajaţi şi cei mai tineri pedagogi: educatoarea Nicoleta Solcan şi
învăţătorul Gheorghe Iuhas. La programul cultural a contribuit fetiţa Sara Ruja,
de la grădiniţa „Grădina Fermecată”, actori ai Teatrului Jókai din Bichişciaba şi
Mihai Cozma (Amigo), prin decorarea scenei cu obiecte şcolare de pe vremuri.

61

/ 15 iunie / – Redacţia „Foii româneşti” a pregătit o surpriză culturală pentru toţi
locuitorii străzilor Eminescu din Jula, Chitighaz şi Micherechi. Poetul Eminescu
este sărbătorit an de an în mai multe feluri, prin cenacluri sau expoziţii, prin
lecturi sau depuneri de coroane. Ca o iniţiativă inedită, redacţia revistei „Foaia
românească” a hotărât ca să-i aducă un omagiu poetului nepereche al literaturii
române printr-un pliant informativ despre Eminescu, însoţit cu una dintre cele
mai frumoase poezii „De ce nu-mi vii?”, în română şi în maghiară, pliant pe care
să-l distribuie în cutiile poştale ale tuturor locuitorilor de pe străzile Eminescu
din cele trei localităţi unde se a�lă astfel de străzi: la Jula, Chitighaz şi Micherechi. Iniţiativa a fost primită ca o nouă ocazie de apropiere a culturii române şi
maghiare, printr-un omagiu adus celui mai mare poet român, Mihai Eminescu.
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Iunie
/ 18–19 iunie / – Guvernul Ungariei acordă deja de zece ani burse de studii
pentru elevii de naţionalitate cu cele mai bune rezultate. În aceşti zece ani, timp
de doi ani şcolari, au beneﬁciat de acest sprijin peste 200 de tineri care învaţă
la licee de naţionalitate. Secretariatul de Stat pentru Problemele Naţionalităţilor a organizat pe 18 iunie, pentru prima dată, o întâlnire alumni de două zile
pentru aceşti tineri de naţionalitate. Evenimentul s-a ţinut la Gárdony, lângă
lacul Velence, acolo unde ziua următoare, sâmbătă, 19 iunie, au fost înmânate
şi Premiile „Pentru Naţionalităţi” pe anul 2020, care din cauza pandemiei nu
au putut ﬁ acordate cu ocazia Zilei Naţionalităţilor din 18 decembrie. Premiatul comunităţii româneşti a fost doamna Ana Oros Simon, fostă referentă
de învăţământ în Ministerul Învăţământului (1997–2012) şi coordonatoarea
Secţiei de Sarcini Educaţionale din cadrul Autoguvernării pe Țară a Românilor
din Ungaria (2017–2020).
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/ 25 iunie / – Asociaţia pentru Românii din Aletea a organizat în ziua de vineri,
o conferinţă cu titlul „Cum ne va ﬁ viitorul, ﬁindcă ne cunoaştem trecutul?”.
Întâlnirea s-a ţinut la sediul Autoguvernării Româneşti din Aletea (str. József
Attila nr. 10). În cadrul programului au luat cuvântul: Vasile Botaş, preşedintele
Asociaţiei pentru Românii din Aletea, iar conferenţiari au fost: Margareta Tat,
primarul comunei Micherechi şi jurnalistul Tiberiu Boca, redactor şef al emisiunii Ecranul Nostru de la Televiziunea Maghiară. Evenimentul s-a încheiat cu
discuţii libere şi cu o masă festivă.
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Iunie
/ 28 iunie / – După luni de aşteptare din cauza pandemiei, la Școala generală
bilingvă din Chitighaz a avut loc inaugurarea festivă a noii săli de sport, terenului de sport şi a unor laboratoare de ştiinţe naturale, construite cu fonduri
europene, obţinute prin proiect în Programul de Dezvoltare Operativă Széchenyi
2020 din cadrul Ministerului Resurselor Umane (EFOP-4.-1.-5-16-2017-00100
– 464 milioane de forinţi). Aceste fonduri au fost suplimentate din partea Cancelariei Primului Ministru, Secretariatul de Stat pentru Naţionalităţi şi Culte
(NEMZ-E-19-0047 – 50 milioane de forinţi). Aceasta este cea mai mare investiţie
din ultimii ani la o şcoală românească din Ungaria. Gazda evenimentului a fost
directorul instituţiei, Erika Borbély, şi Autoguvernarea pe Țară a Românilor din
Ungaria. La eveniment au fost prezenţi, printre alţii, Soltész Miklós, secretar de
stat, responsabil cu problemele naţionalităţile şi cultelor din cadrul Cancelariei Primului Ministru, Herczeg Tamás, deputat parlamentar şi Kreszta Traján,
purtătorul de cuvânt în Parlament al românilor din Ungaria.
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/ 1 iulie / – A fost digitizată întreaga arhivă a revistei „Foaia românească”.
Aniversarea de 70 de ani a revistei „Foaia românească”, în anul 2021, nu a prins
redacţia noastră în cel mai prielnic moment, şi nu doar din cauza pandemiei ci
şi din cauza situaţiei de subﬁnanţare de care suferă deja de peste 10 ani. „Foaia”
a sărbătorit în acest an două aniversări rotunde: 70 de ani de la înﬁinţarea în
15 ianuarie 1951 şi 50 de ani de la revenirea redacţiei la locul de baştină, la Jula,
pe 1 iulie 1971. Toată arhiva revistei – de la „Libertatea Noastră”, „Foaia Noastră”
şi „Noi”, până la „Foaia românească”, de la 1 iulie 2021 se poate citi şi cerceta
în Digiteca Arcanum, un site din Budapesta. „Foaia” a fost a doua revistă de
naţionalitate din Ungaria, după revista nemţilor, „Neue Zeitung”, care a fost
digitizată în întregime.
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Iulie
/ 9 iulie / – Autoguvernarea Românească a Judeţului Bichiş şi Autoguvernarea
Românească din Otlaca-Pustă, împreună cu Asociaţia Culturală Română „Mihai Purdi” din Otlaca au organizat o expoziţie intitulată „Lumea tradiţională a
satelor româneşti din judeţul Bichiş”. Evenimentul a avut loc în curtea parohiei
ortodoxe din Otlaca, acolo unde au sosit participanţi români din diferite părţi
ale ţării, de la Micherechi, Aletea, Medgyesegyháza şi Leucuşhaz, precum şi
oaspeţi din România, sosiţi din Macea, Curtici, Turnu, Sântana şi Covăsânţ. Fiecare participant a etalat 10 exponante reprezentative muzeului sau colecţiei pe
care a reprezentat-o. Expoziţia nu doar că a reunit obiectele vechi tradiţionale,
dar şi oamenii, care după o perioadă mai lungă de timp au avut posibilitatea
de a se reîntâlni.
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/ 16 iulie / – Asociaţia Culturală a Românilor din Seghedin, Catedra de Limba
şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin, împreună cu Filiala Seghedin
a Institutului Cultural Român din Budapesta a organizat evenimentul intitulat
„Ziua Culturii Române la Seghedin”. Evenimentul s-a desfăşurat în amintirea
semnării Proiectului de împăciuire româno-ungară (14 iulie 1849), între Kossuth
Lajos şi Nicolae Bălcescu, la Seghedin. În ziua respectivă s-au depus coroane de
�lori la placa memorială Kossuth–Bălcescu, a�lată în Piaţa Klauzal, după care,
la Filiala Seghedin a ICR (Piaţa Dugonics nr. 2) a avut loc o conferinţă pe teme
de istorie, spiritualitate, etnologie, identitate, învăţământ.
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Iulie
/ 22 iulie / – Preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria,
Gheorghe Cozma, a convocat o şedinţă extraordinată a Adunării Generale a
AȚRU, prima întâlnire de la ridicarea restricţiilor sanitare cauzate de pandemia
de coronavirus. Ședinţa a avut cinci puncte pe ordinea de zi: 1. Informare despre
cele întâmplate între cele două şedinţe; 2. Dare de seamă despre cele întâmplate
în perioada stării de urgenţă; 3. A II-a modiﬁcare de prevedere a bugetului AȚRU
şi instituţiilor fondate, pe anul 2021; 4. Formarea comisiei pentru dezbaterea
concursului de ocupare a postului de director la Centrul de Documentare şi
Informare al AȚRU; 5. Decizii despre sprijinirea cererilor de ﬁnanţare pentru
organizaţiile externe.
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/ 30–31 iulie / – La Micherechi a avut loc cea de-a 18-a ediţie a Festivalului
Castraveţilor. Programul primei zile a început cu concertul formaţiei Kanizsa
Csillagai, urmat de o discotecă în aer liber, cu laser-show şi spuma party, cu DJ
Széplucky şi Dr. Mokán. A doua zi, programul festivalului a început dimineaţa
cu un concurs de gătit. Au avut loc competiţii sportive, iar în sala de sport a şcolii
un vernisaj sub genericul „Micherechi – 250 de ani”. Pe scena mare a festivalului, copiii au dansat dansuri populare româneşti, după care au urcat pe scenă:
Stelele Bihorului şi Trupa Sfera.
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August
/ 8 august / – În Duminica a 7-a după Rusalii, PS Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a a�lat în mijlocul credincioşilor
români din Parohia Bătania, închinată Sf. Mare Mucenic Gheorghe. În Anul Omagial al pastoraţiei românilor din afara graniţelor României, la Sfânta Liturghie
Arhierească de la Bătania, alături de credincioşii acestei parohii, a luat parte şi
un grup de circa 50 de credincioşi veniţi din România, de la Parohia Vărşand,
împreună cu preotul lor paroh Gabriel Juc şi de la Parohia Mănăştur, împreună
cu pr. Valentin Strâmbei, care au făcut parte din soborul slujitor, împreună cu
pr. Marius Vidican, paroh la Bătania şi cu Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la
Catedrala Episcopală din Jula.
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/ 14 august / – Mijlocul lunii august a venit cu o surpriză inedită pentru comunitatea românească din Ungaria. Pentru prima dată, formaţia Direcţia 5 a
venit la Jula şi a încântat cu cele mai frumoase şi cunoscute piese publicul de
toate vârstele. Concertul a avut loc în curtea Centrului Cultural Românesc din
Jula (piaţa Liceum nr. 2). Intrarea a fost gratuită. Asociaţia IRIS Research din
Arad în parteneriat cu Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula şi Universitatea de
Vest din Timişoara au făcut posibil organizarea acestui eveniment, printr-un
proiect comun.
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August
/ 16 august / – S-a încheiat Proiectul „Tradiţii sănătoase – Știinţă pentru generaţiile viitoare”, conceput de Claudia-Crina Toma, preşedinta Asociaţiei „Iris
Research” din Arad, în colaborare cu Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula şi Universitatea de Vest din Timişoara. Proiectul a fost ﬁnanţat de Uniunea Europeană
în cadrul Programului Interreg V-A România–Ungaria, iar suma alocată pentru
această organizaţie a fost de 67.671.09€. Totodată, concertul a fost ﬁnanţat prin
proiectul RO/HU 285 TSH. Proiectul a presupus identiﬁcarea unor localităţi din
două judeţe ale României, Timiş şi Arad, respectiv şi din regiunea Bichiş din
Ungaria. Aceste locaţii au fost studiate din perspectiva tradiţiilor lor, iar la sfârşit făcându-se o identiﬁcare comună a elementelor. În cadrul evenimentului a
fost lansat şi un volum bilingv, cu titlul „30 de aluaturi şi poveşti despre hrană”.
Volumul cuprinde reţete tradiţionale din România şi Ungaria.
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/ 21 august / – Moderna şi încăpătoarea piaţă acoperită din Micherechi a dat
loc unui eveniment inedit: o seară de evanghelizare, cu muzică corală creştină,
alături de Corul bărbătesc Bucovina. Biserica Penticostală „Betel”, în colaborare
cu Primăria localităţii, au organizat această întâlnire cu muzica şi Cuvântul Domnului, pentru încurajarea spirituală a tuturor participanţilor. Evenimentul a fost
deschis de iniţiatorul programului, Ilie Puha, conducătorul Bisericii „Betel”. El
însuşi bucovinean, ca de altfel şi alţi locuitori stabiliţi în Micherechi în ultimele
decenii, Ilie Puha a mărturisit spectatorilor că e vorba şi de o invitaţie de su�let,
ﬁind emoţionat de faptul că acest cor vestit, de pe meleagurile sale natale, a
acceptat să descindă cu atât de mulţi membri în Ungaria. În afară de mesajul
clar, puternic şi melodios, transmis de Corul bărbătesc Bucovina, învăţătura
biblică a fost explicată de pastorul Dragoş Croitor din Suceava.
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August
/ 22 august / – În Duminica a 9-a după Rusalii, PS Părinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a a�lat în mijlocul credincioşilor de
la Parohia cu hramul „Sﬁnţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Adormirea Maicii
Domnului”, din Săcal, unde a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească, împreună
cu un sobor format din pr. Ionuţ Negrău, parohul Săcalului, pr. Aurel Becan,
paroh de Cenadul Unguresc, pr. Cosmin Pop, paroh la Jaca şi pr. Sorin Mureşanu,
de la Parohia Apateu. A luat parte la slujbă şi un grup de 10 elevi, de la Școala
Generală Bilingvă din Săcal, care în perioada 12–13 august 2021, au participat la
o Tabără de pictat icoane pe sticlă, desfăşurată sub îndrumarea pr. Cosmin Pop
din Jaca, care i-a învăţat pe elevi câteva dintre tainele acestei arte bisericeşti.
Fiecare copil participant a realizat câte o icoană pe sticlă, care a fost expusă
alături de celelalte icoane, pe un panou special, în timpul slujbei de la biserică.
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/ 24 august / – Preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria,
Gheorghe Cozma, a convocat o şedinţă extraordinară a Adunării Generale a
AȚRU .Ședinţa a avut pe ordinea de zi câteva probleme importante şi urgente,
cu termenul de ﬁnal de august. Întâlnirea a eşuat, însă, din cauza faptului că
unii deputaţi ai AȚRU au ales să nu participe. Au lipsit exact atâţi deputaţi, încât
şedinţa să nu atingă cvorumul necesar de membri, deci nu s-a putut lua nicio
hotărâre. În rândurile publicului s-au adunat foarte multe persoane interesate
de cele ce se întâmplă în ultima perioadă la AȚRU. În publicul numeros au
fost în mare parte profesori de la şcoala şi grădiniţa românească din Jula, dar
şi membri ai Clubului Pensionarilor Români din Jula, angajaţi ai Centrului de
Documentare, preşedinţi şi membri ai unor autoguvernări româneşti locale.

76

CALENDARUL ROMÂNESC / 2022

August
/ 30 august / – Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țară a Românilor din
Ungaria s-a întrunit din nou, într-o nouă şedinţă extraordinară (după cea eşuată
în 24 august). De această dată au luat parte la şedinţă toţi cei 15 deputaţi, astfel
şedinţa a fost validă şi s-au putut vota toate punctele de pe ordinea de zi, cele
mai multe având termenul de 31 august. Sala de şedinţe a AȚRU a fost arhiplină şi de această dată de publicul interesat şi de jurnalişti. La ﬁnalul şedinţei
de peste cinci ore, tot nu s-a luat decizie în problema care a agitat spiritele:
alegerea noului director al Centrului de Documentare şi Informare al AȚRU. Un
lucru a fost sigur: începând cu data de 31 august, Oﬁciul AȚRU a rămas iarăşi
fără conducător, deoarece doamna dr. Ana Balint, aleasă în această funcţie în
martie 2020, şi-a dat demisia.
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/ 1 septembrie / – În prima zi a noului an şcolar, la Liceul şi Școala Generală „N.
Bălcescu” din Jula a avut loc o festivitate de deschidere a anului şcolar 2021/2022,
la care a participat şi secretarul de stat pentru naţionalităţi, Soltész Miklós.
Acesta a anunţat că a venit cu bucurie din nou la Jula, iar motivul acestei bucurii
este inaugurarea şi predarea în folosinţă a noului teren sportiv al instituţiei de
învăţământ, pe care începând din acea zi îl vor folosi 474 de elevi de la şcoala
generală şi liceu. Festivitatea de deschidere a noului an şcolar s-a încheiat cu
tăierea panglicii la noul teren de fotbal şi, cum altfel, cu câteva trageri la poartă
cu mingea de fotbal.
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Septembrie
/ 1 septembrie / – În prima zi a noului an şcolar, elevii şi profesorii şcolii generale
bilingve din Aletea au putut lua în folosinţă noua clădire a şcolii, care cuprinde
un spaţiu multifuncţional şi săli noi de clasă. Lucrările de reconstrucţie şi de
dezvoltare au fost realizate dintr-un sprijin de 105 milioane de forinţi, acordat
de statul maghiar prin Secretariatul de Stat pentru Naţionalităţi şi Culte. Cu
această ocazie, secretarul de stat Soltész Miklós a sosit la şcoala din Aletea pentru
a inaugura noua investiţie şi pentru a promite continuarea sprijinului pentru
această şcoală. Înainte de predarea simbolică în folosinţă şi tăierea panglicii,
preotul ortodox Alexandru Șereş a binecuvântat lucrările de reconstrucţie.
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/ 9 septembrie / – Piaţa de lângă Centrul de Îngrijire a Bătrânilor din centrul
Micherechiului, a primit în mod oﬁcial numele generalului Teodor Borszéki
(1944–2018), un regretat ﬁu al satului, care ar ﬁ împlinit vârsta de 77 de ani pe 8
septembrie. În cadrul unei ceremonii a fost inaugurat în memoria sa un bloc de
granit, pe care scrie ungureşte: Borszéki Tivadar tér – „Haza, Méhkerékre jövök.”
Citatul este luat dintr-un interviu acordat de domnul Borszéki pentru emisiunea
televizată Ecranul Nostru, în care povestind despre viaţa sa a declarat că: „Sunt
locuitor al oraşului Baja, dar acasă, vin la Micherechi.” În cadrul festivităţii de
inaugurare a pieţei, Teodor Borszéki a primit postumus titlul de cetăţean de
onoare, iar recunoaşterea a fost preluată de văduva şi ﬁul generalului, Ibolya
Borszéki şi Norbert Tivadar Borszéki. Generalul Teodor Borszéki îşi doarme
somnul de veci în cimitirul din Micherechi.
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Septembrie
/ 10 septembrie / – Autoguvernarea Românească din Aletea a organizat un
eveniment cultural în cadrul căruia a fost inaugurată o placă memorială dedicată celor mai renumiţi dansatori români din Aletea, Gheorghe Gal şi Pavel
Botaş, „Maeştri ai artei populare”, Vasile Gal, „Tânăr maestru al artei populare”
şi Gheorghe Turla, membru fondator al echipei de dansuri populare româneşti.
Placa memorială a fost aşezată pe clădirea sediului Autoguvernării Româneşti.
După dezvelirea plăcii memoriale, pe platoul din faţa sediului autoguvernării,
feciorii şi bărbaţii Echipei de Păstrare a Tradiţiilor au dansat câteva dansuri
tradiţionale din Aletea. Programul a continuat cu o gală a dansului şi cântecului
popular românesc, la Casa de Cultură din Aletea, unde au evoluat pe scenă şi
micii dansatori ai echipei şcolii generale româneşti din Aletea.
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/ 10 septembrie / – Consulatul General al României la Seghedin, în colaborare
cu Filiala Seghedin a ICR Budapesta, Catedra de Română a Facultăţii Pedagogice „Juhász Gyula”, din cadrul Universităţii din Seghedin şi Asociaţia Culturală
a Românilor din Seghedin au organizat un amplu eveniment cultural dedicat
celebrării Zilei Limbii Române (31 august). Manifestarea găzduită de sediul
Consulatului a fost onorată de prezenţa mai multor români atât din Ungaria
cât şi din România. Prezenţa mai multor participanţi veniţi din Jula sau Micherechi, alături de comunitatea românilor din Seghedin, precum şi oaspeţii sosiţi
din România, de la Timişoara, au făcut ca sărbătorirea Zilei Limbii Române
să ﬁe un moment care îi uneşte pe toţi în jurul valorilor culturale româneşti,
principalul element de legătură dintre românii din Ungaria şi cei din România
ﬁind limba română.
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Septembrie
/ 17 septembrie / – Sub genericul „O zi pentru familie” şi în organizarea Parohiei
Româneşti, împreună cu Autoguvernarea de Naţionalitate Română şi Școala
Generală Românească din Aletea, la Capela Românească din Aletea a avut loc
o manifestare dedicată familiilor române. Au participat credincioşi ai acestei
parohii, împreună cu un grup de 20 de elevi de la Școala Generală Românească,
însoţiţi de cadre didactice şi oﬁcialităţi locale.
/ 18 septembrie / – Primăria localităţii Cenadul Unguresc a organizat o nouă
ediţie a Zilei Satului. În acest an, distincţia pentru cel mai vârstnic locuitor a
fost acordată lui Vasile Mărienuţ, care anul acesta a împlinit 90 de ani (născut
pe 9 aprilie 1931) şi care anul acesta a aniversat şi 64 de ani de căsnicie, alături
de soţia Veturia Mărienuţ. La Ziua Satului au participat cu câte un program
folcloric şi autoguvernările de naţionalitate română şi sârbă.
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/ 25 septembrie / – La sediul din Jula al Uniunii Culturale, în organizarea Asociaţiei de Șah a Românilor din Ungaria (AȘARU) a avut loc cea de-a 12-a ediţie a
Cupei Internaţionale de Șah „Alexandru Hoţopan”. Anul acesta s-au înscris 37 de
jucători, printre care au fost atât profesionişti cât şi amatori. Deoarece Alexandru
Hoţopan, regretatul jurnalist şi şahistul al cărui nume îl poartă competiţia a fost
cunoscut şi dincolo de graniţă, competiţia are un caracter internaţional, aşadar
au participat şi jucători din România şi Serbia, precum şi români şi unguri din
Ungaria. Concursul de şah are un rol important în viaţa comunităţii româneşti
din Ungaria, deoarece mereu adună la un loc iubitorii şahului şi din alte ţări,
astfel întăreşte şi relaţiile transfrontaliere între români.
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Octombrie
/ 3 octombrie / – Primăria satului Micherechi a organizat o sărbătoare pentru a
marca Ziua Internaţională a Vârstnicilor, cu scopul de a le arăta grija şi respectul
faţă de bătrânii satului. După cum a arătat la deschidere primăriţa Margareta
Tat, datorită lor limba, cultura şi tradiţiile româneşti au rămas vii în Micherechi
şi s-au transmis din generaţie în generaţie. A urmat apoi programul copiilor de
la grădiniţa şi şcoala generală, care au susţinut un program cultural de poezii şi
cântece, însoţiţi ﬁind de educatoarele Simina Crăciun şi Maria Netea Perdi. Au
mai urcat pe scenă Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor „Gheorghe Nistor”, care
de ﬁecare dată încântă publicul cu dansurile tradiţionale româneşti, după care
atmosfera muzicală a fost întreţinută de solistul vocal Ioan Laszlo, care le-a urat
multă sănătate, mulţi ani şi pace su�letească tuturor bunicilor şi străbunicilor
din Micherechi.
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/ 6 octombrie / – Uniunea Autoguvernărilor pe Țară a Naţionalităţilor din
Ungaria (ONÖSZ), care întruneşte preşedinţii celor 13 reprezentanţe pe ţară ale
naţionalităţilor, a ţinut o şedinţă de lucru, în deplasare, în oraşul Jula. Alături
de preşedinţii autoguvernărilor, la lucrări au luat parte şi câţiva purtători de
cuvânt ai naţionalităţilor în Parlament. Membrii ONÖSZ au petrecut trei zile
în zona oraşului Jula, vizitând mai multe instituţii româneşti, şcoli, grădiniţe,
biserici din Chitighaz, Micherechi şi Jula. Membrii ONÖSZ au ţinut o şedinţă
de lucru în noua aripă Stefania a castelului Almásy din Jula, unde s-a discutat,
printre altele, despre provocările din anul următor: alegerile parlamentare
din primăvară, când pentru a treia oară îşi vor putea alege reprezentanţi în
parlament şi naţionalităţile din ţară, precum şi recensământul populaţiei, care
se va ţine în toamna anului 2022. Rezultatul recensământului va in�luenţa şi
următoarele alegeri minoritare din 2024, pentru că doar acolo se vor putea ţine
alegeri minoritare unde naţionalităţile s-au declarat în număr corespunzător.
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Octombrie
/ 9 octombrie / – În piaţa din centrul localităţii Chitighaz s-a desfăşurat cea
de-a 4-a ediţie a Zilelor Naţionalităţii Române. A avut loc un şir de evenimente
muzicale şi artistice: au evoluat pe scenă Ansamblul „Doina Bihorului”, elevii
de la şcoala generală românească din Chitighaz, urmaţi de corul Clubului
Pensionarilor „Márki Sándor”, Ansamblul de păstrarea tradiţiilor româneşti
din Micherechi, ansamblurile de dansuri populare din Aletea, de la Liceul „N.
Bălcescu” din Jula şi de la Școala de artă „Kaláris” din Chitighaz. Atmosfera
muzicală a fost întreţinută de către Orchestra „Vicodorii”, condusă de Florin
Ionaş Generalul şi soliştii vocali, Daniel Ilie şi Claudia Ionaş, precum şi formaţia
maghiară de muzică populară „Békés Banda” şi solista János Hajnalka. Copiii
au avut parte de jocuri distractive şi tobogane. Evenimentul a fost organizat de
Autoguvernarea Românească din Chitighaz, cu sprijin obţinut prin proiect de
la Fondul Bethlen Gábor din Budapesta.
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/ 10 octombrie / – Acum un an, „Foaia românească” atrăgea atenţia asupra
situaţiei nedemne în care se a�la locul de veci al fostului ambasador al României,
Simion Pop (1930–2008), singurul diplomat român care este înmormântat într-un
cimitir din Ungaria. Un grup de oameni inimoşi, din comunitatea românească
din Ungaria şi din România, au făcut ca această dorinţă să devină realitate, astfel
că în vara anului a fost realizat, iar pe 10 octombrie a fost sﬁnţit monumentul
funerar al ambasadorului Simion Pop, a�lat în cimitirul ortodox din Oraşul Mic
Românesc din Jula. Omul de cultură, scriitorul şi jurnalistul Simion Pop a condus
Ambasada României la Budapesta între 1990–1992, perioadă când comunitatea istorică românească din Ungaria a reuşit să refacă multe legături slăbite în
vremea regimului Ceauşescu, cu reprezentanţii oﬁciali ai ţării-mame. După 13
ani de la decesul lui Simion Pop, oameni de bine, dintr-o parte şi alta a graniţei
româno-maghiare, au pus umăr la umăr şi ban la ban şi au ﬁnanţat realizarea
unui monument funerar, demn pentru un ambasador.
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Octombrie
/ 14 octombrie / – În cadrul programelor desfăşurate ca instituţie model,
Școala Generală şi Grădiniţa Română „Lucian Magdu” din Bătania a organizat
webinarul cu tema „Integrarea părinţilor în viaţa preşcolară – Școala părinţilor”. Prelegerea a fost susţinută de dr. Mihaela Birescu, pentru educatoare de
naţionalitate, de la instituţiile din Bătania, Micherechi, Jula, Chitighaz şi Pocei.
La evenimentul online a mai participat şi conducerea instituţiei din Bătania
(director Viorica Sutya), dar şi doamna Anamaria Brad Sarca, referent în cadrul
Oﬁciului pentru Educaţie, de la Budapesta. Webinarul a fost structurat pe trei
direcţii: metodica organizării întâlnirilor cu părinţii şi tipul acestora, exemple
de bune practici pe această temă (însoţite de fotograﬁi şi ﬁlme), apoi discuţii
şi schimburi de idei între participanţi.
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/ 16 octombrie / – Asociaţia Culturală „Mihai Purdi” din Otlaca-Pustă a ţinut
şedinţa adunării generale, la Casa de Cultură din Otlaca-Pustă. Ședinţa a cuprins
darea de seamă a activităţii din ultimii cinci ani, între 2016–2021, discutarea
problemelor bugetare şi alegerea noii conduceri ai asociaţiei. Preşedinta asociaţiei a rămas în continuare doamna Eva Bocsor Karancsi.
/ 16 octombrie / – Primăria comunei Micherechi a organizat proiecţii de ﬁlme,
la Casa de Cultură „Gh. Dulău”, în cadrul programului „Cinema la Micherechi
– proiecţii gratuite de ﬁlme”. Pe 16 octombrie, publicul a avut posibilitatea să
urmărească ﬁlmul românesc „Maria, Regina României”. Intrarea la ﬁlm a fost
gratuită. Organizatorii au mai asigurat tuturor participanţilor câte-o pungă de
chipsuri şi un suc. Seratele de ﬁlme, care au cuprins şi ﬁlme maghiare, au fost
organizate cu ﬁnanţare obţinută de la Fondul Cultural Naţional.
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Octombrie
/ 23 octombrie / – 23 octombrie – Fundaţia Corală „Pentru Musica” din Jula
a organizat o festivitate aniversară ocazionată de împlinirea a 30 de ani de la
înﬁinţarea Corului „Pro Musica”. Programul a început la sediul Uniunii Culturale,
cu vernisajul unei expoziţii fotodocumentare şi lansarea unei broşuri aniversare,
după care, în faţa Catedralei „Sf. Nicolae” din Jula, s-a săvârşit un Te Deum în
memoria coriştilor care au trecut la cele veşnice. Evenimentul a continuat la
Centrul Cultural Românesc cu un concert festiv, prezentarea unui ﬁlm realizat
de redacţia „Ecranul Nostru” şi o masă comună, dedicate aniversării a 30 de ani
de la înﬁinţare.
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/ 25-27 octombrie / – Autoguvernarea Românească din Jula a organizat o
excursie de trei zile în oraşul turistic Pécs, din sudul Ungariei. La această excursie au luat parte profesori de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula, membri
ai autoguvernării şi prieteni ai acestora, precum şi reprezentanţi mass-media.
Iniţial, excursia trebuia făcută în România, dar din cauza pandemiei şi a numărului ridicat de infectaţi, organizatorii au decis să viziteze un oraş din Ungaria.
/ 28 octombrie / – AȚRU a ţinut o nouă şedinţă ordinară a Adunării Generale,
la care printre cele mai importante puncte s-au a�lat: achiziţionarea unui imobil
pentru Grădiniţa Românească din Jula şi lansarea concursului pentru postul de
Șef de Oﬁciu al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria.
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Octombrie
/ 28 octombrie / – În sala mare de şedinţe a Parlamentului de la Budapesta
a avut loc cea de-a patra întâlnire a conducerilor autoguvernărilor locale de
naţionalitate, care administrează instituţii de învăţământ (grădiniţă sa şcoală
generală) ale naţionalităţilor germane, slovace, croate şi române. În deschiderea întâlnirii, cinci reprezentanţi parlamentari ai naţionalităţilor au salutat
publicul în limbile lor materne: croată, română, germană, slovacă şi slovenă.
Organizatorul şi iniţiatorul acestui eveniment a fost parlamentarul germanilor
Ritter Imre, preşedintele Comisiei Parlamentare a Naţionalităţilor. Din partea
românilor, publicul a fost salutat în limba română de către Traian Kreszta,
purtătorul de cuvânt al naţionalităţii române în Parlament. La eveniment a
luat parte şi Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, precum şi reprezentanţii Micherechiului, care au fost anunţaţi
despre o subvenţionare suplimentară pentru funcţionarea grădiniţei româneşti
„Grădina Fermecată”.
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/ 1 noiembrie / – De „Ziua Tuturor Sﬁnţilor”, Primăria din Micherechi a organizat
o festivitate 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. La eveniment au luat parte, alături de numeroşi localnici,
şi foarte mulţi invitaţi şi reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale. Preotul
Visarion Tuderici a făcut rugăciuni şi slujbe de pomenire pentru eroi şi înaintaşi,
iar elevi ai şcolii generale locale au recitat poezii în limbile română şi maghiară.
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Noiembrie
/ 14 noiembrie / – Biserica Baptistă din Micherechi a organizat o zi specială
de mulţumire la adresa Domnului Dumnezeu. Cu această ocazie, inspiraţi de
versetul din 1 Samuel 7: 12 – Samuel a luat* o piatră pe care a pus-o între Miţpa
şi Șen şi i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor), zicând: „Până aici Domnul
ne-a ajutat.” – credincioşii au adus mulţumire Domnului pentru cei 100 de ani de
credinţă baptistă în satul Micherechi, pentru înaintaşii bisericii şi pentru toate
binecuvântările materiale şi spirituale primite de-a lungul anilor. Programul de
laudă şi închinare a fost suştinut de familiile tinere, tinerii şi fanfara bisericii.
În cadrul serviciului de dimineaţă, Cuvântul Domnului a fost propovăduit de
pastorul Gurzó János de la Budapesta, iar după-amiază, credincioşii au fost
îndemnaţi la mulţumire de către pastorul bisericii, Petrică Creţu.
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/ 28 noiembrie / – Este o tradiţie de mai mulţi ani, ca în prima duminică din
Postul Crăciunului şi cu puţin timp înainte de sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei (ce se ţine anual, în Biserica Ortodoxă
Română în data de 30 noiembrie, dimpreună cu sărbătoarea Sfântului Apostol
Andrei, Ocrotitorul României), românii ortodocşi din Budapesta să pornească
în pelerinaj, cu preotul lor paroh şi să ia parte la Sfânta Liturghie Arhierească
săvârşită la Mişcolţ, de PS Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române
din Ungaria, împreună cu un sobor format din pr. Marius Maghiaru, paroh şi
protopop ortodox român de Budapesta, părinţii József Krank şi Kiril Tatárka,
preoţi slujitori în localităţile Mişcolţ şi Nyíregyháza, din cadrul Eparhiei Ortodoxe Maghiare din Ungaria.
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Decembrie
/ 5 decembrie / – Primăria localităţii Micherechi organizează deja de doi ani
târgul caritabil, unde prin realizarea diferitelor prăjituri, ﬁe dulci, ﬁe sărate,
sprijină diferitele familii nevoiaşe. Anul acesta, conducerea satului a decis să
sprijine o mamă şi pe cei doi copii ai acesteia, rămaşi orfani de tată, în urma
decesului acestuia infectat cu Covid-19. Este vorba de un băiat de 17 ani şi de o
fetiţă de doar un an, cărora primăria speră să le asigure un viitor mai bun. Târgul
s-a încheiat duminică, 5 decembrie, în Ajunul Sfântului Nicolae, prin programul
copiilor de la grădiniţa şi şcoala românească din localitate, şi a dansatorilor de
la Echipa Păstrătorilor de Tradiţii „Gh. Nistor”. Surpriza serii a fost concertul
susţinut de renumitul artist din România, Fuego, care a încântat publicul de
toate vârstele cu cele mai frumoase colinde româneşti.
Foto: Gábriel János
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/ 6 decembrie / – Pentru românii din oraşul Jula, sărbătoarea Sfântului Nicolae
are o însemnătate aparte, întrucât unul din cele două locaşuri de cult ortodoxe
din oraş este ocrotit de Sfântul Ierarh. Cu acest prilej, catedrala, cunoscută printre
credincioşii din Jula cu denumirea de „biserica mare românească”, a îmbrăcat
haine de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de soborul preoţilor Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, avându-l în frunte pe PS Siluan, Episcopul
Românilor din Ungaria. La ﬁnalul Sﬁntei Liturghii, un grup de elevi de la Școala
generală bilingvă din Jula, coordonaţi de învăţătoarea Eva Sabău, a oferit un
program de poezii, cântece şi colinde dedicate Sfântului Ierarh Nicolae. Toţi
copiii participanţi la slujbă au fost răsplătiţi cu pachete de dulciuri.
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Decembrie
/ 8 decembrie / – Părintele Teodor Misaroş, cel care a fost al doilea vicar
al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria, s-a născut exact cu 100 de ani în
urmă, pe 8 decembrie 1921. Numele lui a rămas unul de referinţă, atât pentru
cercetătorii români cât şi pentru cei maghiari, datorită faptului că el este autorul
singurei monograﬁi a parohiilor ortodoxe române din Ungaria, carte apărută
după moartea sa, în anul 1990, ﬁind reeditată în 2002. Viaţa pământească a pr.
vicar Teodor Misaroş nu a fost prea lungă, a durat doar 62 de ani, până în 1983,
însă a lăsat în urma sa o moştenire foarte valoroasă pentru preoţii urmaşi, dar
şi pentru credincioşi. În ziua de 8 decembrie, Uniunea Culturală a Românilor din
Ungaria şi Episcopia Ortodoxă a Românilor din Ungaria au organizat o slujbă
de pomenire, săvârşită de PS Părinte Episcop Siluan şi parohul Catedralei din
Jula, pr. Teodor Marc, pentru odihna su�letului pr. Teodor Misaroş şi a doamnei
preotese şi învăţătoare Maria Misaros.
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/ 9 decembrie / – Preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria
a convocat ultima şedinţă din acest an a Adunării Generale a AȚRU. Ședinţa a
avut 15 puncte pe ordinea de zi: 1. Informare despre cele întâmplate între cele
două şedinţe; 2. A IV-a modiﬁcare de prevedere a bugetului AȚRU şi instituţiilor
fondate, pe anul 2021; 3. Hotărâre cu privire la ﬁnanţarea temporară a Editurii
de Presă şi Carte Românească „Cronica” Nonproﬁt SR şi a Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria; 4. Achiziţionarea unui imobil pentru Școala şi Grădiniţa
Română „Lucian Magdu” din Bătania; 5. Modiﬁcarea contractelor de grant; 6.
Aprobarea planului de muncă pe anul 2022 al Adunării Generale a AȚRU; 7.
Aprobarea planului de revizie internă pe anul 2022 a AȚRU; 8. Decizie cu privire
la scoaterea la concurs a postului de director al Școlii Generale şi Grădiniţei de
Naţionalitate Română a judeţului Bihor; 9. Decizie cu privire la candidatură
pentru ocuparea postului de contabil şef al Școlii Generale şi Grădiniţei de
Naţionalitate Română a judeţului Bihor; 10. Decizie cu privire la scoaterea la
concurs a postului de director al Centrului de Documentare şi Informare al
AȚRU; 11. Aprobarea planului de acţiune fondat în urma cercetării Oﬁciului
Guvernamental al judeţului Hajdú-Bihar; 12. Împuternicire pentru depunerea
proiectului TOP Plus 3.3.1-21, proiect vizat pe educarea copiilor şi dezvoltarea
capitalului uman; 13. Iniţierea conexiunii ca membru la Uniunea Europeană
a Naţionalităţilor (FUEN); 14. Diverse. AȚRU va ţine apoi o dezbatere cu uşile
închise, când deputaţii vor decide despre acordarea distincţiei „Pentru Românii
din Ungaria”, pe anul 2021.
Notă: Calendarul evenimentelor a fost încheiat pe 10 decembrie 2021.
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Ne-au părăsit pe veci
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Dr. Ioan Mândruţău
(1936–2021)
În ziua de 19 februarie a.c., a trecut la cele veşnice fiul credincios al Parohiei
Ortodoxe Române din Budapesta, dr. Ioan Mândruţău.
S-a născut la Jaca, în ultima zi a anului 1936, ca fiul cel mai mare al vrednicului
de pomenire preotul Cornel Mândruţău. Mama lui – Iuliana Mândruţău – fiind
de meserie învăţătoare, a putut da fiului ei exemplul şi îndemnul de a alege
calea de pedagog. Tânărul Ioan a absolvit Universitatea „Eötvös Loránd” din
Budapesta, devenind profesor de limba şi literatura română şi maghiară. Din
1963, a lucrat la Liceul de Specialitate „Madách Imre” din Gödöllő, unde a fost
ales director adjunct, în anul 1966. Între anii 1981–1997, până la pensionarea
sa, a ocupat funcţia de director al acestei şcoli. În 1967, tot la Universitatea
„Eötvös Loránd” din Budapesta, a luat doctoratul din filosofie. Nu s-a ostenit
doar pentru educarea generaţiilor de tineri din oraşul Gödöllő, care l-au respectat şi l-au iubit în mod deosebit, ci a avut grijă şi de protejarea clădirilor
şi parcurilor publice din oraş.
Pe parcursul activităţii sale a primit mai multe distincţii: Pedagog Excelent,
Premiul Catedra de Aur, Medalia pentru Slujire de Pedagog, Pentru Oraşul
Gödöllő (2003). Fiind interesat şi de întâmplările comunităţii româneşti din
Ungaria, până la sfârşitul vieţii lui a fost abonat la săptămânalul Foaia românească. Ioan Mândruţău va fi înmormântat în cimitirul oraşului Vác.
pr. Marius Maghiaru
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In memoriam
profesorul
Mihai Cserháti
(1956–2021)
Mihai Cserháti, fostul profesor al şcolii şi căminului de elevi români din Jula
s-a stins din viaţă după o boală nemiloasă, în seara zilei de 23 august 2021.
Născut pe 2 aprilie 1956, într-o familie românească din Micherechi, Mihai
Cserháti a absolvit Liceul „N. Bălcescu” din Jula, devenind apoi profesor de română şi culturalizare, obţinându-şi diploma la Facultatea Pedagogică „Juhász
Gyula” din Seghedin. Activitatea de specialist în culturalizare şi-a început-o,
alături de soţia sa, Eva, în localitatea Pocei, după care ani de zile a fost pedagog de cămin la o şcoală medie din Bichişciaba. Mai bine de două decenii a
fost pedagog la căminul de elevi români din Jula, care funcţionează pe lângă
Liceul şi Școala Generală „N. Bălcescu”.
A fost o personalitate cunoscută şi în viaţa publică a oraşului Jula, fiind
consilier local în mai multe cicluri electorale. În perioada 2014–2019, a fost
preşedintele Autoguvernării Româneşti din Jula, rămânând membru în această
autoguvernare şi după alegerile din toamna anului 2019.
Pe lângă activitatea de la şcoală (de unde s-a pensionat pe 6 octombrie
2020), a fost angajat al Centrului de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria fiind responsabil cu organizarea de
programe culturale, spectacole folclorice pentru echipa de dansuri româneşti
a CDI. Petrecându-şi toată viaţa printre copii şi adolescenţi, a fost îndrăgit de
aceştia pentru umorul său şi pentru stilul său deschis şi prietenos.
Profesorul Mihai Cserháti a fost înmormântat joi, 26 august, în cimitirul
din Oraşul Mare Românesc din Jula. Fie-i ţărâna uşoară!
Redacţia
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La moartea dansatorului
Ioan Bagy din Aletea
(1961–2021)
În ziua de 21 octombrie, a trecut la Domnul Ioan Bagy, distins cu premiul
Tânăr Maestru al Artei Populare, membru al Echipei de Păstrare a Tradiţiilor
Româneşti din Aletea.
A început să danseze în anul 1972. Avea 11 ani când, la in�luenţa fratelui său,
Gheorghe Bagy, s-a dăruit dansului, devenind membrul ansamblului aletean
care s-a înﬁinţat în 1947 şi, în cadrul căruia, a dansat timp de aproape 50 de ani,
promovând frumoasele valori folclorice ale românilor din localitatea sa natală.
În 1993 a primit titlul de Tânăr Maestru al Artei Populare. În ultimul său interviu,
acordat în martie postului de radio de la Seghedin, când Petru Sabău, membrul
fondator al echipei aletene a fost distins cu Ordinul de Merit Crucea Maghiară
de Aur, Ioan Bagy ne-a povestit nu doar despre Echipa de Păstrare a Tradiţiilor
Româneşti, ci şi despre el însuşi, inclusiv despre acel moment din 1993 de care
a fost atât de mândru.
„Suntem şapte fraţi, dintre care pe vremuri şase am dansat: trei fete şi trei
băieţi. Azi, am rămas numai noi doi, cu fratele meu Gheorghe. Ne place foarte
mult că baci Petre a primit această distincţie importantă. Deja de 28 de ani şi eu
sunt Tânăr Maestru al Artei Populare. Am preluat acest titlu de la Preşedintele
Republicii, Mádl Ferenc, care atunci, în 1993, a fost Ministrul Culturii. Mă pot
mândri cu o diplomă semnată de Mádl Ferenc. E un lucru minunat că am primit
acest titlu…”
Ioan Bagy a trăit 60 de ani. A fost condus pe ultimul său drum miercuri, 27
octombrie, în cimitirul românesc din Aletea. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Adam Bauer
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Ioan Budai
(1940–2021)
În ziua de 5 noiembrie 2021,
domnul Ioan Budai, cel mai longeviv
director al Liceului, Şcolii Generale şi
Căminului de Elevi „N. Bălcescu” din
Jula (1970–2002), a părăsit această lume
pământească. A fost o personalitate
activă în viaţa publică a naţionalităţii
sale încă din tinereţe, un intelectual de
seamă, un gânditor critic, un profesor
preocupat de permanenta dezvoltare
şi îmbunătăţire a învăţământului
românesc. Între 1971 şi 1990 a fost
membru în conducerea şi o scurtă
perioadă şi vicepreşedinte al Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria.
Între 1995–1999 a fost primul preşedinte al Autoguvernării pe Ţară a Românilor
din Ungaria. Plecarea din această lume a „domnului director”, cum l-au numit
toţi românii din Ungaria, a lăsat un mare gol în inimile noastre. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească!
Ioan Budai a văzut lumina zilei pe 6 septembrie 1940, la Micherechi, într-o
familie românească, din părinţii Teodor Budai şi Maria Ardelean. Primele
cinci clase le face la şcoala generală din satul său natal, iar din clasa a şasea
devine căminist la Jula şi frecventează şcoala generală românească din oraş.
După bacalaureatul luat la liceul românesc din Jula, în perioada 1959–1963
urmează Şcoala Superioară Pedagogică din Seghedin, secţia română şi istorie,
iar mai târziu a terminat şi specializarea educaţie fizică. În 1963 se căsătoreşte
cu Hermina Berke, cu care au împreună doi copii, Beata şi Ioan.
Între 1963 şi 1969, a fost profesor-pedagog la Căminul de Elevi I.C. Frimu şi,
o vreme, director-adjunct pe lângă regretatul Gheorghe Santău (1966–1969).
În 1969, pentru un singur an şcolar, datorită calităţilor sale socialibile şi
organizatorice, ajunge director-adjunct la şcoală, pe lângă Ecaterina Szántó,
pe care o va continua la direcţiunea liceului începând din 1970. Între 1969–1972,
a absolvit studii universitare, specializarea istorie, la Universitatea „József
Attila” din Seghedin.
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„Ioan Budai a fost nu doar cel mai longeviv director, dar şi cel mai bogat în realizări,
atât în planul şcolii, cât şi în cel al implicării în destinul comunităţii româneşti din
Ungaria. În primul rând, era primul director, produs direct al şcolii şi liceului julan, care
cunoştea dinlăuntru situaţia şi avea o vedere de ansamblu asupra a ceea ce trebuia
să fie o instituţie a naţionalităţii române”,
îl descrie prof. dr. Cornel Munteanu în
istoricul şcolii româneşti.
În perioada directoratului său s-a
contruit noul complex şcolar românesc
din Jula, aflat azi în piaţa Liceum nr. 2.
În anii 1987–88, a fost primul profesor
de la liceul românesc, care a ţinut
elevilor ore despre istoria naţionalităţii
române din Ungaria.

106

CALENDARUL ROMÂNESC / 2022

S-a pensionat în anul 2002, după o carieră de pedagog şi director de şcoală
foarte bogată. A rămas în amintirea a zeci de generaţii de elevi români ca
veşnicul „domn’ director”. A păstrat legături vii, permanente, atât cu elevii pe
care i-a învăţat cât şi cu foştii lui colegi.
Ioan Budai a devenit de foarte tânăr un membru activ al vieţii publice
româneşti. Din 1971 este membru în Comisia de Învăţământ a Uniunii
Democratice a Românilor din Ungaria, apoi membru în Prezidiu, şi o scurtă
perioadă şi vicepreşedinte al UDRU. După schimbarea de sistem din 1990, a
luat parte la reorganizarea vieţii publice a naţionalităţilor din ţară. În anul
1995 a fost primul preşedinte ales al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din
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Ungaria. A îndeplinit această funcţie până în anul 1999. După o pauză de
câţiva ani, a revenit în viaţa publică ca membru în AŢRU, între 2010 şi 2014.
Între 2010 şi 2019 a fost membru în Autoguvernarea Românească din Bichiş.
Timp de mulţi ani a fost membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria şi membru în Adunarea Naţională Bisericească
a Bisericii Ortodoxe Române, de la Bucureşti, în Comisia pentru românii din
afara graniţelor.
Datorită faptului că şi-a servit comunitatea din care s-a tras timp de aproape
şase decenii, Ioan Budai a primit în timpul vieţii sale numeroase premii şi
distincţii de stat (1972, 1982, 1986), Premiul Consiliului Local din Jula în 1998,
Premiul pentru Minorităţi în 2005, Premiul „Pentru învăţământul românesc
din Ungaria” al AŢRU, în anul 2019.

Imagini ale neuitării
Exact acum un an, în noiembrie 2020, pregătind spre publicare un interviu
cu el în „Foaia românească», ocazionat de împlinirea vârstei de 80 de ani,
domnul director ne-a făcut plăcuta supriză să pună la dispoziţia redacţiei
noastre câteva fotografii din arhiva familiei sale, în care îl vedem pe tânărul
student, pe profesorul şi apoi directorul de şcoală, pe preşedintele şi pe soţul,
tatăl şi bunicul Ioan Budai. Prin aceste imagini ale neuitării, ne-a lăsat să-l
cunoaştem mai bine şi, totodată, să ne amintim de el încă mulţi ani înainte.
Îţi mulţumim, Domnule Director!
Drum lin spre Ceruri!
Eva Şimon

108

CALENDARUL ROMÂNESC / 2022

Hermina Budai
(1941–2021)
Pe 5 noiembrie 2021, vestea morţii domnului Ioan Budai, fostul director
(între anii 1971–2002) al Liceului „N. Bălcescu”, din Jula, a întristat multă lume
în comunitatea românească din Ungaria, atât în rândul foştilor colegi, profesori
şi elevi, cât şi al celor care au activat împreună cu el la Uniunea Culturală sau
la Autoguvernarea pe Ţară. Împreună cu cei care au participat la slujba de
înmormântare din cimitirul ortodox, din Oraşul Mare Românesc din Jula, în
ziua de 12 noiembrie, am observat cu tristeţe că de lângă sicriul decedatului
a lipsit soţia acestuia, deoarece a fost internată în spital în stare gravă.
La exact 10 zile de la decesul soţului, pe 15 noiembrie, s-a stins din viaţă şi
soţia domnului Budai, doamna Hermina Budai (născută Berke, 1941–2021),
lăsând în urma sa doi copii şi cinci nepoţi, rude şi prieteni adânc îndureraţi şi
cutremuraţi de vestea tragică. Hermina Budai a fost originară dintr-o familie
românească din Apateu, a obţinut bacalaureatul la Liceul „N. Bălcescu”, iar în
1963, la fel ca soţul ei, a terminat studii superioare la Facultatea Pedagogică
din Seghedin, la secţiile română, istorie şi educaţie fizică. Şi-a început cariera,
ca pedagog la căminul de elevi români, după care a predat câţiva ani la şcoala
şi liceul românesc. S-a mutat apoi cu postul la şcoala maghiară nr. 1 din Jula,
unde a activat până la pensionare.
Întregul colectiv al redacţiei noastre îşi exprimă, şi pe această cale, sincererele
condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească în pace!
Redacţia
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Și nu-mi voi mai dori să mor.
Voi fi bătrână, va fi bine
Mă vor topi în sinea lor,
Curând miresmele vecine
Cu bâzâitul ei enorm,
Mă va trezi câte-o albină
Din când în când o să adorm,
Uimită fără de pricină
O rază din acoperiş;
O să îmi joace pe pleoape
Voi sta zâmbind cu ochii-nchişi,
În dulcele coşciug de boabe
Perechi de vorbe-alunecând;
Și nici măcar n-o să visez
Fără dorinţe, fără gând
O să mă-ntind printre grămezi
Pe care-l ştiu de altădată;
De praf bătrân şi de văzduh
De floarea-soarelui uscată,
De grâu încins sub bolţi de stuh,
Cu miros bun, adormitor
O să mă sui într-un pătul
Să nu îmi mai doresc să mor
Când voi fi-mbătrânit destul

Când voi fi-mbătrânit destul
Ana Blandiana
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în 2021
Tineretul nostru
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/ 6 ianuarie / – În ton cu sentimentele şi nostalgiile sărbătorilor de iarnă,
copiii şi elevii Școlii generale şi grădiniţei române „Lucian Magdu” din Bătania
au călcat pragul bisericii ortodoxe româneşti din Bătania, pentru un eveniment
care i-a marcat şi i-a bucurat întotdeauna pe tineri: Sfinţirea Apei, de Bobotează. Copilaşii celor două grupe de la grădiniţă, însoţiţi de toate educatoarele,
au privit curioşi cum cântă părintele Marius Vidican şi s-au bucurat atunci
când i-a stropit cu busuiocul. Tare emoţionat era părintele, văzând atâtea
sufleţele în Casa Domnului! ...Aşa încât, la plecare, le-a umplut buzunarele
cu pituţă şi cu bomboane. Clasa a treia a cântat În Iordan botezându-te Tu,
Doamne..., aşa de frumos, că tare mândră a mai fost învăţătoarea lor, Sofia
Pilan. Din partea şcolii a mai participat şi directoarea adjunctă, Ancuţa Stan,
care semnează şi fotografiile.
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Tineretul nostru în 2021

/ 15 ianuarie / – În fiecare an, la grădiniţa din Bătania este sărbătorit poetul
Mihai Eminescu. În grupa Dino, mânuţele celor mici lucrează bărcuţe, luna,
lacul cu nuferi, lebăda cea elegantă, ascultă cântece pe versurile marelui poet,
învaţă câteva informaţii despre viaţa sa. Anul acesta, însuşi Mihai Eminescu
şi Veronica Micle au prins viaţă, datorită lui Levi şi Zoe, care şi-au luat rolul în
serios şi au ajutat la dezvăluirea locului colajelor realizate de copii în Tabloul
eminescian. Grupa Bambi a desfăşurat evenimentul Eminescu văzut prin ochi
de copil. După ce au realizat centrul tematic frumos ilustrat, educatoarele
le-au prezentat copiilor viaţa şi opera lui Mihai Eminescu, pe înţelesul lor, cu
ajutorul unor filmuleţe.
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/ 3 februarie / – 3 februarie – Școala generală română din Jula, împreună
cu Autoguvernarea Românească din Jula, au organizat un eveniment inedit,
dedicat naşterii celui mai mare poet român, Mihai Eminescu. A fost neobişnuit,
în primul rând, faptul că festivitatea s-a ţinut fără public, adică fără ceilalţi
elevi ai şcolii, doar cu participarea directoarei Maria Gurzău Czeglédi şi a directoarei adjuncte Ana Radici Repisky, cărora li s-au ataşat şi reprezentanţii
presei. Curiozitatea momentului a mai fost că în timp ce elevii din clasele 5–8
au recitat fragmente din „Luceafărul” lui Eminescu, un artist de animaţie a
desenat în nisip scene ale acestui poem.
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Tineretul nostru în 2021

/ 24 februarie / – Mărţişorul este un mic obiect în diferite forme, legat de
un şnur împletit dintr-un fir alb şi unul roşu, care apare în tradiţia românilor. La Școala Generală „N. Bălcescu” din Jula a avut loc un atelier de creaţie,
dedicat confecţionării mărţişorului, organizat de către profesorii de română
din cadrul şcolii. Copiii au confecţionat mărţişoare în diferite forme, au folosit
multe hârtii colorate, mărgeluţe, creioane colorate, ba chiar au făcut şi turtă
dulce în forme specifice. Mulţi dintre ei au ales să creeze mărţişoare în formă
de fluture, floare sau inimă. Pe lângă confecţionarea mărţişorului au mai
organizat pentru copii şi competiţii sportive, pe care l-au numit „Exatlonul
Mărţişorului”. Spre finalul zilei, proseforii au împodobit împreună cu copiii
copacul generaţiilor care se află în curtea şcolii, cu şnur alb şi roşu.
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/ 1 martie / – Cu gândul de a păstra şi promova tradiţiile legate de Mărţişor, elevii cercului de păstrare a tradiţiilor de la Școala Generală din Cenadul
Unguresc, au avut mai multe activităţi legate de 1 Martie. Au confecţionat
mărţişoare, au adunat poezii şi poveşti despre mărţişor, pe care le-au prezentat
colegilor şi pe care le-au expus mai apoi într-o expoziţie în aula şcolii, cu ocazia
Mărţişorului. Scopul acestor activităţi a fost de cunoaştere a obiceiurilor şi
tradiţiilor legate de sărbătoarea Mărtişorului. Coordonatoarea acestui proiect
a fost profesoara de română Eva Ruja Molnar.
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Tineretul nostru în 2021

/ 10 mai / – S-au ţinut examenele de bacalaureat pentru elevii liceelor de
naţionalitate din Ungaria. Singura instituţie din ţară unde s-a putut da examen
de bacalaureat la limba şi literatura română este Liceul „Nicolae Bălcescu”
din Jula, unde au susţinut examen în scris 49 de absolvenţi, cu toţii la nivel
mediu. Deci, la fel ca în anii trecuţi, nici acum nu a fost nimeni dintre elevii
români care să fi solicitat examen de nivel superior. Remarcăm totodată că
la celelalte patru naţionalităţi – nemţii, slovacii, sârbii şi croaţii – au fost mai
mulţi liceeni care au dat examen de bac din limba maternă, la nivel superior.
Printre subiectele la bacalaureatul în scris au fost: „Dorinţa” lui Eminescu,
„Baltagul” lui Sadoveanu şi „Barbarii” lui Móricz, calitatea aerului din interior
şi rolul sportului.
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Chitighaz

Serbări de bun rămas
la grădiniţele româneşti
Bătania
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Jula

Aletea

Micherechi
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/ 2 iunie / – La Micherechi, în fiecare an, de Ziua Copilului, se organizează o
procesiune pe strada mare a satului, care se încheie la biserica ortodoxă cu o
rugăciune pentru toţi copiii din lume, pentru cei sărmani, pentru cei bolnavi, dar
şi pentru copiii nenăscuţi. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Ortodoxă
Română de la Jula, împreună cu Școala Generală din Micherechi şi parohia
ortodoxă locală. Organizatorul şi iniţiatorul acestei procesiuni a fost părintele
protosinghel Visarion Tuderici, profesor de religie la şcoala din Micherechi.
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Tineretul nostru în 2021

/ 16–17 iunie / – La Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula a avut loc festivitatea de
înmânare a diplomelor pentru cei 49 de absolvenţi ai claselor 12/A (diriginte:
Stella Nicula Machhour) şi 12/B (diriginte: Gheorghe Pătcaş), care în urmă
cu o lună au susţinut examenele de bacalaureat. La fel ca în anul precedent,
examenul de bacalaureat s-a desfăşurat doar prin proba în scris. Din cauza
pandemiei, aceşti absolvenţi nu au putut avea balul acordării panglicii, eveniment cu o semnificaţie importantă în viaţa tinerilor. Totuşi, aceşti absolvenţi
au avut ocazia de a se bucura de o altfel de serbare de bun rămas. Pentru a
respecta regulile pandemice, clasele au organizat festivităţile în zile diferite.
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/ 21–25 iunie / – La Chitighaz s-a desfăşurat tabăra de dansuri populare,
organizată de Autoguvernarea şi Școala Românească din localitate. Anul
acesta au participat aproximativ 20 de copii, care timp de cinci zile au fost
instruiţi de coregrafi de la Școala de Artă „Kaláris”. Primele tabere de dansuri
populare de la Chitighaz au avut loc în urmă cu 15 ani, în anul 1996, când
Asociaţia Culturală a Românilor din Chitighaz a organizat această întâlnire
în scopul promovării dansului şi tradiţiilor populare româneşti. Iniţiatorii taberei au fost soţii Ana şi Gheorghe Buha, care din dragostea pentru dansurile
tradiţionale s-au decis să transmită mai departe ceea ce au învăţat ei cândva
de la strămoşii lor. Instructorul tabărei de anul acesta a fost profesorul Halmi
Zoltán, întemeietorul şi conducătorul şcolii de artă.
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Bătania

Absolvenţii şcolilor generale bilingve
româneşti, în anul 2021
Chitighaz
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Aletea

Micherechi

Săcal
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Jula, clasa 8/A
Jula, clasa 8/B
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/ 5 mai / – Serbarea de bun rămas a promoţiei de absolvenţi 2014/2018 de
la Liceul „Nicolae Bălcescu” a avut loc la Centrul Cultural Românesc din Jula.
Cei 48 de absolvenţi le-au avut ca diriginte patru ani de zile pe profesoarele
Vera Cser (clasa a 12-a A) şi Silvia Cefan (clasa a 12-a B).
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/ 21 iulie / – Un grup de elevi de la şcoala generală din Micherechi a făcut
o scurtă vizită în redacţia „Foii româneşti” din Jula. Le-am dăruit copiilor
carneţele de notiţe şi câteva exemplare din „Foaia românească”, le-am vorbit
despre faptul că noi, românii din Ungaria, avem o revistă „bătrână” de 70 de
ani, care scrie pentru şi despre comunitatea noastră, şi i-am sfătuit să citească
mult-mult în viaţă, pentru că numai aşa vor putea face faţă la şcoală şi mai
târziu la studii mai înalte. Să citească şi „Foaia” şi, cine ştie, poate într-o zi vor
deveni jurnalişti români… Mulţumim profesoarelor Maria Condoroş Petruşan
şi Maria Martin că s-au gândit să vină cu elevii la redacţia revistei noastre.
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/ 9–13 august / – La Jula s-a desfăşurat cea de-a II-a ediţie a Taberei Naţionale de Tradiţii şi Dansuri Populare Româneşti. În deschiderea seratei de
gală, din 12 august, preşedintele AȚRU, Gheorghe Cozma, a subliniat scopul şi
rostul unei astfel de tabere, care să unească tineri şi copii din toate localităţile
populate de români în Ungaria, şi care să înveţe nu doar să danseze, dar să
facă cunoştinţă cu cât mai multe tradiţii şi obiceiuri specifice românilor din
Ungaria, de la credinţe şi melodii populare, până la instrumente muzicale şi
dansuri româneşti atât din Ungaria cât şi din România. La tabăra de anul acesta
au sosit copii din şapte localităţi: Bedeu, Săcal, Cenadul Unguresc, Bătania,
Aletea, Chitighaz şi Jula.
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/ 15–20 august / – La Szentendre, pe Insula Pap, a avut loc tabăra de iconografie organizată de Parohia Ortodoxă Română din Budapesta, Autoguvernarea
Română din sectorul VII (Budapesta) şi Autoguvernarea Română din Szentendre. La tabără au participat copii de la parohia budapestană, precum şi copii
da la Școala Română „Lucian Magdu”
din Bătania. Copiii participanţi au pictat icoane pe sticlă, sub îndrumarea
părintelui protopop Cosmin Florentin
Pop de la parohia din Jaca. Alături de
orele de pictare, copiii au vizitat Palatul
Regal de la Visegrád, oraşul Szentendre, şi au făcut o plimbare cu vaporul
la Întorsătura Dunării (Dunakanyar).
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/ 27–29 august / – La Velence s-a desfăşurat cea de-a VI-a ediţie a Întâlnirii
Tinerilor de Naţionalitate din Ungaria (Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó – NIT),
ediţia actuală fiind organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din
Ungaria. Acest eveniment a avut o dublă însemnătate pentru comunitatea
noastră, deoarece aici s-a decis înfiinţarea Asociaţiei Tinerilor Români din
Ungaria. În programul celor trei zile au figurat mai multe evenimente culturale în care tinerii de naţionalitate au avut ocazia să se cunoască reciproc,
să-şi cunoască tradiţiile, obiceiurile, folclorul, gastronomia, etc., fiecare seară
încheindu-se cu concerte, cu joc tradiţional şi cu discotecă.
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/ 9–12 septembrie / – Un grup de 15 elevi de la Școala Generală Românească
din Micherechi şi de la Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula au participat la cea de-a X-a ediţie a Taberei de Religie „Muguri de lumină”, care a avut
ca scop vizitarea mănăstirilor şi a obiectivelor turistice din zona Braşovului şi
nu numai. Elevii au fost însoţiţi de directorul Școlii Generale din Micherechi,
Ana Ruja şi de pr. Visarion Tuderici, profesorul lor de religie.
Copiii au vizitat Mănăstirea „Crişan” din Episcopia Devei şi Hunedoarei,
Mănăstirea „Nocrich” din Arhiepiscopia Sibiului, Mănăstirea „Caraiman” de
la poalele Munţilor Bucegi, Mănăstirea „Mărcuş” din Episcopia Covasnei şi
Harghitei, Mănăstirea „Peştera Ialomicioarei” din Arhiepiscopia Târgoviştei.

132

CALENDARUL ROMÂNESC / 2022

Tineretul nostru în 2021

/ 13–17 septembrie / – Catedra de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Seghedin a fost vizitată marţi, 14 septembrie, de un grup de elevi
de la Școala Generală pentru Naţionalitatea Română din Chitighaz, sosit în
oraşul de pe Tisa pentru mai multe zile. Grupul era format din elevi şi eleve
din clasele a 7-a şi a 8-a. Elevii au făcut mai întâi un popas în curtea Facultăţii
de Pedagogie „Juhász Gyula”, unde profesoara Mihaela Bucin le-a spus câteva
cuvinte despre Catedra de Română şi despre viaţa de student. În ultima zi a
excursiei, vineri, elevii au vizitat redacţia de radio şi televiziune de limba română din Seghedin, unde jurnaliştii Tiberiu Boca, Ștefan Crâsta şi Adam Bauer
le-au dezvăluit câteva din secretele meseriei de reporter şi ziarist.
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/ 1 octombrie / – Autoguvernarea Românească din Bichişcsaba a organizat,
după un an de pauză din cauza pandemiei, cea de-a 25-a ediţie a Concursului
Naţional de Povestire „Gheorghe Gros”. La concurs au participat elevii claselor
1–8 din cadrul şcolilor de naţionalitate românească din Ungaria. Scopul principal al acestui concurs a fost acela de a motiva copiii să îşi dezvolte imaginaţia
spre participarea indirectă la aventurile personajelor din poveste, şi totodată
să le trezească elevilor interesul spre lectură şi dragostea faţă de poveştile
populare româneşti.
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/ 23 octombrie / – La şcoala românească din Jula a avut loc Ziua Sportului,
cu scopul de a le arăta părinţilor şi copiilor importanţa sportului, a mişcării,
iar ideea îi aparţine profesoarei de sport Ana Gurzău Baktai. Au luat parte
elevii claselor 1–8, care au fost însoţiţi de părinţii lor şi, bineînţeles, au luat
şi ei parte la diferitele competiţii. S-au organizat meciuri de handbal, volei şi
fotbal. Copiii au fost împărţiţi pe categorii de vârstă şi clasă, iar o partidă de
meci a durat 15 minute. Evenimentul a început prin întocmirea echipelor, iar
doamna profesoară Baktai a provocat toţi părinţii, copiii şi profesorii prezenţi
să danseze cu toţii împreună dansul Jerusalema.
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/ 15–19 noiembrie / – Conducerea şcolii generale româneşti din Aletea a
organizat o Săptămână Românească, cu programe variate. Timp de o săptămână, elevii au putut să îşi dezvolte abilităţile de limba română în diverse
competiţii, cum ar fi ortografie, înţelegerea şi citirea cu voce tare a unui text
în limba română. În ultima zi, vineri, 19 noiembrie, elevii au participat la
concursuri de povestire şi de poezii, precum şi de interpretare vocală. Elevii
şcolii generale din Aletea au participat la programe cu mult entuziasm şi au
fost bucuroşi de această săptămână.
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/ 6 decembrie / – Moş Nicolae nu este doar un personaj drag tuturor pentru
că aduce cadouri, ci şi pentru că deschide seria sărbătorilor de iarnă atât de
aşteptate de toţi peste an, anunţând, simbolic, că mai e doar un pic până la
Crăciun şi Revelion. În imaginea de sus: Moşul din Aletea printre cei mai mici
copii şi mămicile lor din Micherechi, iar în cea de jos, acelaşi Moş la copiii de
la grădiniţa românească din Chitighaz.
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Dansatorii şi coriştii şcolii
din Bătania au costume româneşti noi
După o lungă perioadă de pauză, iată că în această toamnă am reuşit să
îmbogăţim garderoba trupei de dansuri populare a claselor primare, dar şi a
corului. Atât dansatorii cât şi coristele au evoluat până acum în alb şi negru,
dar de acum frumoasele bluze, cămăşi, fuste şi şorţuri cusute manual cu motive
tradiţionale româneşti, în nuanţe de albastru, fac ca reprezentările lor să fie
şi mai reuşite, şi mai memorabile.
Pentru atenţia, migala, măiestria şi dragostea doamnei Anca Becan, care a
creat minunatele ţinute, îi mulţumim înzecit.
Totodată dorim să le mulţumim pentru sprijinul financiar acordat domnului
Gheorghe Mihuţ, preşedintele Autoguvernării Române din Bătania şi doamnei
Eva Bocsor Karancsi, preşedinta Autoguvernării Române din Judeţul Bichiş.
Școala Generală „Lucian Magdu” din Bătania
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Divertisment, maxime,
reţete, umor
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10 citate ale Majestăţii Sale
Regele Mihai I al României
1. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei
noastre, servite responsabil şi generos.
2. Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate şi democraţie,
sunt identitatea şi demnitatea.
3. Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe
o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri.
4. Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie.
Cinismul, interesul îngust şi laşitatea nu trebuie să ne ocupe viaţa.
5. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.
6. Dacă oamenii vor să mă întorc înapoi, mă voi întoarce înapoi. Românii
au suferit destul şi au dreptul de a fi consultaţi în ceea ce le priveşte viitorul.
7. Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică
a independenţei, suveranităţii şi unităţii noastre. Coroana este o reflectare a
Statului, în continuitatea lui istorică, şi a Naţiunii, în devenirea ei. Coroana
a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate şi modestie.
8. Copiii şi tinerii ţării au astăzi o viaţă fără graniţe. În faţa computerelor sau
călătorind pe cinci continente, fără niciun complex de inferioritate, ei sunt acea
parte a României care ne aşază la nivel de egalitate cu orice altă ţară a lumii.
9. Mulţumesc părinţilor şi profesorilor care, prin sacrificiu personal, dau
copiilor lor un viitor aşa cum nicio altă generaţie trecută de români nu a
putut avea.
10. Vom avea o şansă în viitor doar dacă ne vom asuma propria noastră
răspundere. Nu va veni nimeni de altundeva să ne ofere binele.
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Știaţi că ...?

Albinele nu dorm niciodată

– Albinele bătrâne nu se mai întorc seara în stup? Ele înnoptează pe flori
şi dacă au şansa să mai vadă un răsărit de soare îşi reiau activitatea ducând
polen sau nectar la colonie. Ele fac acest lucru simţind că li se apropie sfârşitul.
Nici o albină nu aşteaptă să moară în stup pentru a nu fi povară celorlalte.
– Albinele parazitate de varoua părăsesc stupii pentru a da şanse de supravieţuire coloniei pe timp de iarnă reducând numărul paraziţilor. Datorită
acestui fenomen se produc depopulări în masă toamna, atunci când stupii
sunt netrataţi.
– Albinele au sânge rece ca toate insectele, totuşi la nivel de colonie ele
sunt un megaorganism cald.
– Există albine care aduc polen şi albine care aduc nectar, niciodată o albină
culegătoare de polen nu îşi va schimba sarcina pentru a aduce nectar şi invers.
Dacă nu credeţi, urmăriţi toamna albinele negre fără puf (hoaţe care caută
nectar). Niciodată nu le veţi vedea aducând polen.
– Mai mult de jumătate din cantitatea materialului seminal pe care îl adună
matca în timpul împerecherii este expulzat. Glanda în care acesta este depozitat putând stoca între 5–7 milioane de spermatozoizi. Surplusul se adună
în canalele ovariene care se dilată în timpul împerecherii, după care acestea
se contractă.
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– Spermateca matcii este
acoperită de o reţea densă
de canale traheale, pentru
a asigura oxigenul necesar
menţinerii în viaţă a spermei
pe o durată de 3–5 ani.
– Deşi păpădia este galbenă, polenul acesteia adunat
de albine devine portocaliu
în urma mixării lui cu nectar.
– Recordul menţinerii în
viaţă a unei colonii de albine
în regim de iarnă a fost de
356 de zile, fără ca acestea
să iasă la zbor de curăţire.
– Odată recoltat nectarul
dintr-o floare, aceasta nu va
mai produce altul, deoarece
procesul de polenizare a fost
efectuat. De acum, planta
îşi va canaliza toate resursele asupra fructului care va
rezulta.
– Albinele pot fi utile omului chiar şi după ce au murit, acestea fiind utilizate
sub forma de cataplasme pentru tratarea durerilor articulare.
– Există o specie străveche de albine, care poate supravieţui şi fără regină.
Dacă acestea nu au la dispoziţie larve pentru a produce una, atunci cele mai
bătrâne şi viguroase albine vor începe să depună ouă. În final, una singură
va fi selectată şi va deveni regina stupului. Deşi depune ouă nefecundate,
din acestea rezultă albine şi nu trântori. Acest fenomen se numeşte partenogeneza. Dezavantajul este că toate albinele rezultate vor avea acelaşi ADN,
fiind clone ale mamei.
– Albinele nu dorm niciodată.
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Roaming gratuit în Uniunea Europeană
până în 2032
Parlamentul European şi statele membre ale UE au ajuns la un acord
cu privire la noul regulament privind roamingul. Sistemul gratuit va ﬁ în
vigoare până în 2032.
Noul regulament va prelungi până în 2032 sistemul existent, care
prevede că cetăţenilor nu li se pot aplica taxe suplimentare pentru
apelurile efectuate sau datele utilizate în timpul călătoriilor în interiorul
UE, şi va oferi, de asemenea, noi avantaje consumatorilor.
Cetăţenii vor putea să efectueze apeluri, să transmită mesaje text şi să
utilizeze datele mobile atunci când călătoresc în interiorul UE fără costuri
suplimentare şi la acelaşi nivel de calitate ca în ţara lor de origine.
Ei vor avea şi un acces mai bun la comunicaţiile de urgenţă, indiferent
de locul în care se a�lă în Europa şi vor putea să primească informaţii
clare referitoare la situaţia în care li s-ar putea percepe taxe suplimentare
accidentale pentru un serviciu utilizat în roaming.
Noul regulament va intra în vigoare la 1 iulie 2022. Roamingul gratuit a
fost introdus în UE în 2017, potrivit Mediafax.
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Curiozităţi despre România
Conform specialiştilor în cartografie, centrul României se află la 30 de
kilometri de Dealu Frumos, la ieşirea din Făgăraş spre Braşov.
◊ Coordonatele geografice sunt: 45 de grade şi 50 de minute latitudine nordică
şi 24 de grade şi 59 de minute longitudine estică.
◊ Româna, limba oficială a României, este singura limbă latină vorbită în
estul Europei.
◊ Cuvintele „Dor” şi „Doină” nu pot fi traduse cu exactitate în nicio altă limbă
de pe Pământ.
◊ Defileul Porţile de Fier este cel mai lung din Europa. În acest loc, Dunărea
separă Munţii Carpaţi de Balcani.
◊ În România există cel mai lung lanţ de munţi vulcanici din Europa. Acesta
este format din Munţii Oaş – Munţii Tibles – Munţii Călimani – Munţii
Gurghiu şi Munţii Harghita.
◊ Peste 50% din speciile de păsări din Europa se regăsesc în Delta Dunării.
◊ Statuia lui Decebal de la Orşova este cea mai înaltă sculptură în piatră din
Europa. Aceasta are o înălţime de 55 de metri.
◊ Salina Slănic este cea mai mare salină din Europa. Salina are o adâncime
de 208 metri şi de aici se escavează 2,9 milioane de metri cubi de sare.
◊
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Reţete româneşti cu ... mămăligă
Tochitură bucovineană
În Bucovina, tochitura se pregăteşte din carne de porc, fără
sos, şi se serveşte cu ouă ochiuri,
mămăligă din belşug şi brânză
rasă pe deasupra. Tochitura cu sos
roşu este servită în zona Dobrogei,
dar şi în Ardeal. Toate tipurile de
tochitură sunt la fel de gustoase
şi merită încercate.
Dacă vrei să îi bucuri pe cei de
acasă cu un preparat tradiţional,
gustos şi foarte săţios, prepare-le
o tochitură bucovineană cu mai
multe tipuri de carne de porc, pentru o aromă desăvârşită!

Ingrediente:
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Timp de pregătire: 1 oră
Număr de porţii: 4
Mod de preparare:
Pune uleiul într-o tigaie antiaderentă şi lasă-l să se încingă.
Între timp, taie tacticos carnea
de porc în cubuleţe, iar cârnaţii
îi poţi face rondele mai groase.
Când uleiul începe să sfârâie, pune
carnea la prăjit, cu grijă să nu te
frigi. Atunci când carnea începe să
capete culoare, pune capac tigăii
şi dă focul mic. Las-o să se prepare
vreo 5 minute, apoi scoate capacul,
astfel încât lichidul din tigaie să
se evapore.
Imediat ce carnea de porc s-a
prăjit, adaugă şi cârnaţii, apoi ase146
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1 kg carne de porc
300 g cârnaţi
50 ml ulei (poţi folosi şi untură)
3 căţei de usturoi
100 ml vin alb
1 linguriţă de boia
sare şi piper, după gust
4 ouă
400 g de brânză rasă

Reţete româneşti cu ... mămăligă
zonează cu sarea, piperul, boiaua şi
usturoiul. Toarnă şi vinul pe deasupra
şi lasă aromele să se întrepătrundă, la
foc mic.
Între timp, poţi pregăti mămăliga
care va însoţi tochitura. Pune la ﬁert 4
căni de apă cu un praf de sare şi las-o
să ﬁarbă. Toarnă 1 cană de mălai în
ploaie, amestecând viguros.
Lasă mămăliga să ﬁarbă în jur de
20 de minute, apoi opreşte focul şi răstoarn-o pe un fund de lemn.

Până ce carnea dă în ultimele clocote, prăjeşte repejor ouăle ochiuri.
Opreşte focul la tigaia cu carne de porc,
pune tochitura în farfurii, iar lângă
aşază o bucată de mămăligă. Înnobilează preparatul cu câte un ou ochi
şi rade brânza peste toate porţiile de
tochitură.
Adună-i pe toţi cei dragi în jurul mesei şi serveşte tochitura delicioasă şi
săţioasă. O ceapă tăiată în 4 sau nişte
murături sunt se potrivesc de minune

Mămăligă în straturi
Mămăliga în straturi, cunoscută
în popor sub denumirile de „taci şi
înghite” sau „tort de mămăligă”, îţi
va alina dorul de copilărie şi te va
ajuta să aduci zâmbetul pe buze
celor dragi, la masa de prânz sau
la cină.
Nu ai nevoie de mult timp şi nici
de ingrediente pompoase pentru
a găti acest preparat. Aşadar, pune-ţi şorţul de bucătărie şi apucă-te de gătit.

Timp de pregătire:
40 minute
Număr de porţii: 6

Ingrediente:
g 300 g mălai
g 700 g iaurt (minimum
3,5% grăsime)
g 300 g apă
g 300 g cârnaţi/ afumătură de porc
g 200 g urdă
g 200 g telemea de vacă/ oaie
g 200 g smântână
g 4 ouă
g 2 linguri ulei
g sare după gust
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Mod de preparare:
Pune apa pentru mămăligă la
ﬁert, adaugă-i sare şi cele 700 g
de iaurt. Amestecă până devine
omogen şi începe să clocotească.
Presară treptat mălaiul şi cu o lingură de lemn amestecă vioi pentru
a nu se forma cocoloaşe.
După ce compoziţia se îngroaşă
şi se dezlipeşte cu uşurinţă de pe
vas, opreşte focul.
Imediat ce ai luat mămăliga de
pe foc, încorporează smântâna în
ea printr-o amestecare continuă.
Încinge o tigaie antiaderentă
pe foc, pune uleiul în ea şi căleşte
cârnaţii sau afumătura de porc, în
funcţie de ce tip de carne doreşti
să ai în mămăligă.
Într-un vas de yena sau într-o
tavă, întinde cu o lingură de lemn
primul strat de mămăligă, peste
care pune o jumătate din cantitatea de telemea răzuită, dar şi
jumătate din cantitatea de urdă.
Deasupra, aşază câteva bucăţele de cârnat/ afumătură, iar apoi
înveleşte acest strat cu unul de
mămăligă. Întinde iar un strat de
telemea, unul de urdă şi unul de
afumătură, pe care îl vei acoperi cu
încă un strat de mămăligă ﬁerbinte. Păstrează cârnaţi/ afumătură şi
pentru ornare.
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Foloseşte o lingură pentru a face 4 cuiburi
la suprafaţa ultimului strat de mămăligă,
şi sparge acolo câte un ou. La ﬁnal, aruncă
la întâmplare cârnaţii rămaşi.
Bagă tava cu mămăligă în straturi în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius,
las-o jumătate de oră şi după acest timp
scoate-o din cuptor.
Dă-i voie mămăligii în straturi să se odihnească preţ de 10 minute, apoi bucură-te
de ea din plin.
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Bulz ardelenesc făcut pe jar sau la cuptor
Bulzul ardelenesc este uşor de
gătit şi extrem de gustos. Dacă
organizezi o masă în familie, surprinde-i pe cei apropiaţi cu un bulz
ardelenesc făcut pe jar, renunţând
măcar o dată la clasicii mici.
Dacă vremea nu îţi permite să
faci bulzul după metoda tradiţională, la foc, poţi apela la o variantă
de compromis – bulzul aşezat într-o tavă şi gătit la cuptor.

Timp de pregătire:
55 minute
Număr de porţii: 2

Ingrediente:
g
g
g
g
g
g
g
g

400 g mălai
1 litru de apă
un praf de sare
200 g brânză de burduf
200 g caş/caşcaval afumat
150 g costiţă afumată/kaizer
100 g cârnat (de preferat de casă)
puţin unt

Mod de preparare:

Pasul 1

Pune apa la ﬁert într-o oală încăpătoare, cu un praf de sare. Când
apa clocoteşte, toarnă în ploaie
mălaiul şi începe să amesteci cu o
lingură de lemn, aşa cum făcea pe
vremuri bunica.
După câteva minute, lasă focul
la mic şi permite-i mălaiului să ﬁarbă. Din când în când, mai amestecă
în oală, pentru ca mămăliga să nu
se lipească. În circa 20 de minute,
mămăliga va ﬁerbe şi va dobândi
un aspect mai cremos.
Între timp, trage la tigaie cârnatul tăiat felii, dar şi costiţa afumată/kaizerul. Nu este necesar să pui
unt sau ulei în tigaie. Opreşte focul
după ce se rumenesc.
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Pasul 2

Acum, răstoarnă mămăliga pe
un fund de lemn sau un platou
întins şi împarte-o în 4 bucăţi egale. Ia o lingură de lemn şi turteşte
ﬁecare bucată de mămăligă. Adu
mai aproape brânza de burduf şi
pune jumătate din cantitate pe 2
dintre cele 4 bucăţi de mămăligă.
Deasupra brânzicii, pune şi câte
puţină carne rumenită, pe ambele
bucăţi de mămăligă. Apoi, ia cele 2
bucăţi de mămăligă goale şi acoperă-le pe cele care au brânză şi
carne. Foloseşte-ţi mâinile pentru
a le modela sub forma unor bile
de mămăligă care adăpostesc în

interior un amestec de brânză de burduf
şi carne.

Pasul 3

Dacă pregăteşti bulzul pe jar, înveleşte-l în folie de aluminiu şi aruncă-l în jar.
După ce se coace, scoate-l din folie, pune-l
pe platou, topeşte câte o bucată de unt
pe deasupra, iar apoi rade şi puţin caş
afumat.
În schimb, dacă pregăteşti bulzul la cuptor, unge o tavă cu puţin unt, pune cele
două bile de mămăligă în tavă şi dă-le la
cuptor. Cuptorul trebuie să ﬁe preîncălzit la
o temperatura de 180 de grade, iar bulzul va
ﬁ gata în 20 de minute. Imediat ce scoţi tava
de la cuptor, rade deasupra şi caşul afumat.

Mălai dulce sau prăjitura bunicii
Mălaiul dulce este un desert
care cucereşte prin simplitatea
sa. Vestea bună este că se prepară
foarte uşor, aşa că nu ai nevoie de
multă pricepere în bucătărie pentru a face un mălai dulce reuşit.
Îl poţi servi alături de cei dragi,
în variantă clasică, simplă, sau îi
poţi adăuga o notă mai modernă,
punând lângă feliile de mălai dulce şi un topping de ciocolată, un
sos de zmeură sau poate smântână dulce. Indiferent ce vei alege, cu
siguranţă nu vei da greş, iar reţeta
de mălai dulce va deveni preferata
tuturor membrilor familiei.
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150 g mălai
50 g griş din grâu
3 ouă mari
450 g iaurt foarte gras
50 ml lapte
100 ml ulei
2 linguriţe de praf de copt
2 plicuri de zahăr vanilat
150 g de zahăr tos

Timp de pregătire:
55 minute
Număr de porţii: 10
Mod de preparare:

Pasul 1

Scoate din dulap un castron încăpător şi amestecă în el mălaiul,
grişul din grâu şi praful de copt.
Separă apoi albuşurile de gălbenuşuri. Într-un bol, pune gălbenuşurile, zahărul tos şi iaurtul,
apoi amestecă ingredientele cu
ajutorul unui mixer. Treptat, vei
adăuga atât uleiul, cât şi laptele.

Pasul 2

După ce ai omogenizat ingredientele, înlocuieşte mixerul cu un
tel şi încorporează şi compoziţia
obţinută la pasul 1, cea formată
din mălai, griş din grâu şi pra�tul
de copt. Amestecă bine-bine, până
când ingredientele s-au unit perfect într-o compoziţie ﬁnă.
Separat, ia un alt vas şi bate albuşurile spumă. Mai apoi, încorporează spuma în compoziţia de
mai sus, însă treptat, astfel încât
să-i conferi aluatului o textură
aerată.

Pasul 3

Acum, nu-ţi mai rămâne decât
să dai mălaiul dulce la copt. Pentru asta, ia o tavă încăpătoare şi
tapeteaz-o cu hârtie de copt. Apoi,
toarnă compoziţia în ea, având
grijă ca aceasta să se aşeze în mod
uniform în tavă.

Pasul 4

Introdu tava în cuptorul preîncălzit la
180 de grade Celsius. În continuare, nu
trebuie decât să ai răbdare ca mălaiul dulce
să se coacă preţ de 40 de minute. Veriﬁcă
dacă prăjitura mălai dulce este bine coaptă
cu ajutorul unei scobitori. A trecut testul?
Perfect, acum o poţi scoate cu grijă din
cuptor.

Pasul 5

Lasă tava la răcit timp de câteva minute,
pentru ca după aceea să poţi orna mălaiul
dulce cu zahăr pudră, fructe, topping-uri
sau diverse sosuri care-ţi sunt pe plac. În
unele zone din Transilvania, mălaiul dulce
este înnobilat cu dulceaţă de casă şi smântână proaspătă.
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UMOR
INTELIGENTE RĂSPUNSURI
Un evreu din Rusia primeşte permisiunea de a emigra în Israel...
La graniţă, ruşii îi controlează bagajul, găsesc împăturit între haine un bust
al lui Lenin şi-l întreabă:
– Ce e asta?
Evreul:
– Ar trebui să întrebaţi CINE e ăsta, nu CE e asta... Ăsta e Lenin, cel care a
pus bazele socialismului şi a adus bunăstarea poporului rus... şi l-am luat ca
amintire a zilelor de prosperitate...
OK, ruşii îl lasă să treacă. Pe aeroport, în Tel Aviv, grănicerii găsesc bustul
lui Lenin şi întreabă:
– Ce e asta?
Evreul:
– Ar trebui să întrebaţi CINE e ăsta, nu CE e asta. Ăsta e Lenin, nenorocitul
din cauza căruia am părăsit eu Rusia şi l-am luat cu mine ca să am pe cine să
blestem în fiecare zi.
Îl lasă şi ăştia să treacă...
Tipul se duce acasă, pune bustul pe raftul unei biblioteci şi, la o petrecere
organizată de familie cu ocazia sosirii sale, un nepot vede bustul şi întreabă:
– CINE e ăsta?
La care evreul îi răspunde:
– Ar trebui să întrebi CE e ăsta, nu CINE e ăsta. Răspunsul e: 10 kilograme
de aur de 24 de carate, fără impozit, vamă sau TVA.
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Un canibal mititel se aşează pe plajă
şi vede trei nudiste.
Canibalul, curios, se duce la un alt
canibal mai bătrân şi-l întreabă:
- Ce fac fetele astea aici?
- Se prăjesc la soare.
- Dar ce, crude nu sunt bune?

Copilul vine acasă de la şcoală.
- Tată, ştiu ce carieră voi urma.
- Da? Care?
- Intru în crima organizată.
- Perfect. La stat sau la privat?

Ghidul în autocar, către grupul de
turişti:
- Cândva, în aceste locuri, tâlharii îi
jefuiau pe călători...
- Și acum?
- Și acum, după cum vedeţi, s-au construit 3 hoteluri de lux!
Un pescar prinde peştişorul de aur.
Urmează clasicul: „dacă mă eliberezi,
îţi îndeplinesc trei dorinţe”.
Pescarul:
- Du-te dracului de nenorocit, că
pe nevastă-mea ai păcălit-o, transformând-o într-o halbă de bere.
- Păi dacă şi-a dorit să devină visul
oricărui bărbat...
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Dezlegare: F; C; BAROC; NUNI; AD; FC; OSIE; USIER; O; S; ETNOGRAFA; BAUT; RALIU; LAICE; UNT;
CAT; ACONTO; U; INTER; IH; MR; EE; AFET; INCLUSA; O; STEA; REZON; MAZGALIRE.

INTEGRAME

SEJUR
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Dezlegare: E; V; EXPIA; PRIM; ALO; P; OBLU; CA; AL; A; A; TUBERCULI; MARO; ATLAZ; TARAGOT;
B; SI; ABURIRE; O; STAS; MAL; LOCO; IMAMI; FRANTA; OS; STIRE; MALT; ANESTEZIE.

INTEGRAME

TRAFIC

No te :
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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

Românii din Ungaria pe Internet
www.romanul.hu

Pagină îngrijită de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria
Preşedinte: Marius Maghiaru
Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria
Jula, 5700 Str. Gh. Doja nr. 8
Tel.: 66/463-079

revista tradiţională a românilor din Ungaria
Apare săptămânal:
– cu reportaje, informaţii şi imagini
din viaţa comunităţii noastre,
– cu pagini religioase
şi pentru tineret,
– cu pagini dedicate familiilor
şi generaţiei a treia
– cu articole despre viaţa sportivă

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

E-mail: foaia@foaia.hu

www.foaia.hu
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