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Primul Festival de Tradiþii ºi Cântece
Patriotice ale Românilor de Pretutindeni
Sute de oameni au participat
duminicã dupã-masã la prima ediþie a Festivalului de Tradiþii ºi Cântece Patriotice ale Românilor de
Pretutindeni, care a avut loc în localitatea Covãsînþ din judeþul Arad.
Manifestarea a avut ca scop încurajarea pãstrãrii tradiþiilor ºi obiceiurilor moºtenite de la strãmoºi.
La festivalul din 25 iulie au venit
ansambluri folclorice din regiuni
locuite de români nativi, adicã din
Timoc (Serbia), Vidin (Bulgaria), din
Chiºinãu (Rep. Moldova) ºi din
Chitighaz (Ungaria). Alãturi de invitaþi au fost ºi câteva ansambluri
din judeþul Arad.
Ploaia nu i-a speriat nici pe invitaþi, nici pe spectatori, aºa cã
petrecerea ºi voia bunã au þinut
pânã noaptea târziu, iar dupã suc-

cesul ºi interesul deosebit al primei ediþii organizatorii se gândesc
deja la ediþia de anul viitor. Festivalul a început cu o paradã a portului popular, pe traseul dintre biserica ortodoxã ºi „Tabãra Ortodoxã de Pãstrare ºi Conservare a
Tradiþiilor Româneºti”, acolo unde
au avut loc spectacolele. Acestea
s-au þinut într-un peisaj mirific, la
poalele dealurilor Podgoriei Aradului.
Oaspeþi de seamã la festival au
fost arhiepiscopul Aradului, ÎPS
Timotei Seviciu, PS Siluan, Episcop
de Jula ºi pãrintele Ion Armaºi din
partea Patriarhiei Române, care a
adus mesajul PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Sufletul festivalului a fost pãrintele paroh din Covãsînþ, Mihai Blaj,

iniþiatorul ºi organizatorul festivalului. Românii din Ungaria au fost
reprezentaþi la acest festival de o
micã, dar foarte însufleþitã echipã
din Chitighaz, compusã din Petru
Otlãcan, Mariana Honfi Misaroº,
Gheorghe Moþ ºi Maria Rotar, care
au interpretat dansuri româneºti
din Chitighaz ºi din Bihor. În timpul evoluþiei echipelor folclorice, în
curtea Taberei Ortodoxe din
Covãsînþ s-a încins o horã mare
la care au participat atât localnicii, cât ºi invitaþii.
Festivalul a fost filmat ºi va putea fi urmãrit în curând pe site-ul
bisericii ortodoxe din Covasînþ
(www.ortodoxiacovasint.ro) ºi de
cei care au lipsit de la prima ediþie,
dar care sunt aºteptaþi cu drag la
ediþia de anul viitor.
E. Iova

Mai multe imagini pe www.foaia.hu

FOAIA
româneascã

5

Pe scurt…
JULA
Primãria oraºului Jula a organizat pe 9 iulie „Zilele
Semmelweis”. În cadrul acestei sãrbãtori au fost distinºi ºi
doi medici de originã românã. Pentru munca generoasã
ºi excelentã a primit distincþie
ºeful de secþie în boli interne,
dr. Vasile Marc. Medicul specialist în O.R.L. dr. Ioan Cioca
a primit distincþia directorului
spitalului.
JULA
Vineri, 6 august, cu începere de la ora 19.30, în piaþa
Harruckern din oraº turiºtii vor
avea posibilitatea sã cunoascã dansurile româneºti. În cadrul programelor de sezon
„Vara Julanã”, Autoguvernarea
Româneascã din Jula în colaborare cu Centrul Cultural
„Erkel Ferenc” din oraº organizeazã „Seara româneascã”,
cu prezentarea tradiþiilor româneºti.
ªERCAD
Clãdirea Centrului de ambulanþã din ªercad a fost inauguratã vineri, 23 iulie. Noul
centru dotat cu o aparaturã
modernã a fost finanþat din
fonduri câºtigate de la Agenþia pentru Dezvoltãri Naþionale
ºi îºi va aºtepta clienþii din
toamna acestui an din 11 localitãþi din regiunea ªercadului.

Expoziþie Cohan
la Galeria Kogart
din Budapesta
Marþi, 10 august, cu începere de
la ora 18.00, la Galeria Kogart din
capitalã (Budapesta, str. Andrássy
nr. 108) va avea loc vernisajul expoziþiei de picturã a artistului julan
Gheorghe Cohan. Expoziþia artistului de origine românã va fi deschisã de Ibos Éva, istoric de artã.
La vernisaj va participa ºi dr.
Perjési Klára, primãriþa oraºului
Jula. Acest vernisaj de expoziþie al
artistului julan a fost organizat cu
ajutorul Muzeului Corvin din Jula,
Primãria oraºului Jula ºi Galeria
Kogart. Expoziþia va fi deschisã
pânã pe 3 septembrie, poate fi vizitatã în zilele de lucru de luni pânã
vineri între orele 10.00 ºi 18.00. A.C.

Dansuri din Micherechi
la concursul de raliu
În perioada 15–18 iulie, la Jula s-a desfãºurat a IV-a ediþie a concursului internaþional de raliu de teren PROHUN 2010. Acest eveniment a
cuprins programe, concerte distractive ºi variate timp de patru zile pe
scena amenajatã în centrul oraºului. Duminicã, 18 iulie, au evoluat pe
scenã echipe de dansuri populare din împrejurimi, printre care s-a aflat
ºi Echipa de pãstrare a tradiþiilor „Gheorghe Nistor” din Micherechi. A.C.

CRÂSTOR
Sâmbãtã, 31 iulie, Primãria
Crâstorului organizeazã manifestarea „Zilele satului”. Sâmbãtã dupã masã vizitatorii vor
urmãri, printre altele, programul Ansamblului folcloric „Datina” din Cefa, sat înfrãþit cu
Crâstorul în anul 1997 ºi va
evolua pe scenã ºi Echipa folcloricã a CDI.
ALETEA
În perioada 6–8 august,
oraºul Aletea va gãzdui a X-a
ediþie a Întâlnirii Mondiale a
Aletenilor. În prima zi de festival, pe 6 august, în Sala de
Sport a ºcolii generale româneºti va avea loc un bal cu
merinde, unde va evolua Echipa pãstrãtorilor de tradiþii româneºti din Aletea. Cu ocazia
Întâlnirii Mondiale a Aletenilor,
punctul de trecere a frontierei
dintre Aletea ºi Grãniceri va fi
deschis. Punctul vamal va fi
deschis numai în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, dimineaþa de
la ora 8.00 pânã seara la ora
21.00 (ora Ungariei).

