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Oaspeți clujeni, membrii ai Societății cultural-patriotice ”Avram Iancu”, în vizită de documentare 

la românii din județele Covasna și Harghita 

 

Prof. Dr. Ioan LĂCĂTUŞU 
 

În zilele de 12 și 13 iunie a.c., un grup format din 50 de membri ai Societății Cultural-Patriotice 
„Avram Iancu” din Cluj Napoca, condus de președintele acesteia, dl. Tiberiu Groza, s-a aflat într-o vizită 
de documentare în județele Covasna și Harghita. Acțiunea, având binecuvântarea PS Andrei, Episcop al 
Covasnei și Harghitei, face parte din proiectul ”Români pentru români”, de solidaritate a românilor de 
pretutindeni cu românii din județele Covasna și Harghita și este începutul unei colaborări de durată a 
societății menționate cu românii din cele două județe. 

În cele două zile, oaspeții clujeni au vizitat instituții de cultură și spiritualitate ortodoxă din cele 
două județe (Mânăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” de la Izvoru Mureșului, Biserica ”Sf. Andrei” din 
Miercurea Ciuc, Biserica ”Înălțarea Domnului” – Covasna, Catedrala Ortodoxă din Sf. Gheorghe), au depus 
coroane de flori și au susținut scurte programe de cântece patriotice la Monumentul Ostașului Român 
din Miercurea Ciuc, Monumentul Ostașului Român din Covasna și la grupul statuar ”Mihai Viteazul” din 
Sf. Gheorghe. 

La Mânăstirea de la Izvoru Mureșului și la Muzeul Spiritualității Românești din Sf. Gheorghe au 
avut loc întâlniri cu reprezentanții asociațiilor cultural-creștine membre ale Forumului Civic al 
Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, respectiv Teodor Dobrean, președintele Forumului, Pr. Elisei 
FlorinVatamanu și Marcel Voaideș din Gheorgheni, Adreana și Ștefan Teslovan din M. Ciuc, Georgeta 
Bucur din Voşlobeni, Ioan Lăcătușu, Maria Peligrad, Rodica Pârvan, Doru Decebal Feldiorean, Maria 
Bularca, Nica Florica și Andrei Cochior din Sf. Gheorghe, preot Ovidiu Măciucă și Ioan Luca din Covasna. 

În cadrul acestor întâlniri a avut loc un util schimb de experiență pe linia generalizării exemplelor 
de bună practică în inițierea și implementarea proiectelor culturale, științifice și civice; reprezentanții 
românilor din cele două județe au prezentat principalele probleme cu care se confruntă aceștia pentru 
asigurarea dăinuirii românești în mediul multietnic și pluriconfesional al județelor menționate și au 
formulat o serie de propuneri privind sprijinul pe care membrii puternicei  societăți cultural-patriotice 
”Avram Iancu” din Cluj Napoca și a filialelor acesteia din întreaga țară pot să îl acorde bisericilor 
ortodoxe, școlilor în limba română și instituțiilor și asociațiilor de cultură românească și unităților 
administrativ-teritoriale din cele două județe, în cadrul unor parteneriate care urmează să fie încheiate 
între unități administrativ-teritoriale, instituții și asociații culturale. 

Oaspeții au dăruit volume și publicații editate de  Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din 
Cluj-Napoca, iar editura Eurocarpatica a donat bibliotecii societății un număr de 150 de volume și 
publicații referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din Arcul Intracarpatic. 

 
 


