Cunoaşterea frumuseţilor României de către românii volohi din Ucraina
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„Cunoaşterea frumuseţilor României de către reprezentanţii comunităţilor de români volohi din
Transcarpatia – Ucraina” se intitulează Proiectul cultural-educativ iniţiat de jr. Nicolae Butan, din
Alba Iulia şi Uniunea Regională “DACIA” a Românilor din Transcarpatia, în parteneriat cu
Taberele „Happy faces”, Ighiu-Alba, Consulatul General al României la Cernăuţi, Administraţia
Regională din Transcarpatia, Secţia română a Companiei de Televiziune din Ujgorod – Ucraina,
Asociaţia „Rozalina” Sighetu Marmaţiei, Camera de Comerţ Baia Mare şi Prefectura judeţului
Maramureş.
Dr. Ion M. Botoş, preşedintele Uniunii Regionale “DACIA” a Românilor din Transcarpatia, cu
sediul în Apşa de Jos, raionul Teceu, regiunea Transcarpatia afirma în Punctul de Trecere a
Frontierei de la Sighetu Marmaţiei: “Anul 2016 va fi scris în istoria noastră ca un an important
pentru comunitatea românilor volohi din Transcarpatia. Pentru prima dată, un grup organizat de
copii trec frontiera Ucrainei, pentru a păşi în Patria istorică. Se împlineşte astfel dorinţa miilor de
români volohi care vorbesc de România, dar nu au vizitat-o niciodată. La întoarcerea acasă, la
Poroşcovo, îi aşteaptă baba Maria, cea mai bătrână femeie din sat, care vrea să afle mai multe
despre România înainte să părăsească această lume, liniştită şi împăcată că nepoţii dumneaei
au fost în patria mamă. În Transcarpatia locuiesc compact românii maramureşeni în cele două
raioane – Teceu şi Rahău, mai puţini în raionul Hust – raioane care au făcut parte din Comitatul
Maramureş, de la 1 Decembrie 1918 la 26 iulie 1921.

Aproape zece mii de români sunt împrăştiaţi pe teritoriul actual al regiunii Transcarpatia.
Majoritatea sunt români volohi care locuiesc în 11 localităţi, cea mai mare comunitate fiind la
Poroşcovo. Cei peste 50.000 de români din Transcarpatia – români autohtoni locuiesc în pace
cu toate etniile, dar sufleteşte sunt permanent alături de neamul românesc, sunt cu ochii
îndreptaţi spre Patria-mamă şi de fiecare dată se bucură de oaspeţi, se bucură de cunoaştere.
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