
                                               

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ SATU MARE  A ROMÂNILOR          
REFUGIAȚI,  EXPULZAȚI ȘI DEPORTAȚI ÎN URMA  

          DICTATULUI DE LA VIENA DIN 30 AUGUST 1940 

         MUZEUL JUDEȚEAN SATU MARE 

SOCIETATEA CULTURAL PATRIOTICĂ ”AVRAM IANCU” SATU MARE 

ASOCIAȚIUNEA TRANSILVANĂ PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ȘI 

CULTURA POPORULUI ROMÂN – DESPĂRȚĂMÂNTUL CAREI 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A PENSIONARILOR SATU MARE 

       LIGA PENSIONARILOR ”UNIREA” SATU MARE 

 

    organizează 

 

      COMEMORAREA DICTATULUI DE LA VIENA 

   30 AUGUST 1940 – 30 AUGUST 2019 

                     

    “Cine nu îşi cunoaşte trecutul,  va fi condamnat să-l repete”  (Goethe) 

Evenimentul va avea loc în data de 30 august 2019, ora 16:00, la Muzeul 

Județean Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu 21 



   

    P R O G R A M 

 

           ”A UITA ÎNSEAMNĂ A REPETA”  

                            ÎNAINTAȘII NOȘTRI – EROII NOȘTRI  

 
 
Muzeul Județean Satu Mare 
Sala mare de festivități 
 
 

 Intonarea Imnului de Stat al României – interpretat de corurile reunite ale 
asociațiilor de pensionari sătmăreni, dirijate de d-na. Renata Inovan 

 Slujbă religioasă de pomenire a refugiaților și expulzaților în urma 
Dictatului de la Viena, oficiată de un sobor de preoți ortodocși și greco-
catolici 

 Prof. univ. dr. Doru Radosav, Testamentul lui Avram Iancu, astăzi. 

 Moment poetic, Eu vin din Țara Moților mereu, autor Nicolae Horea 
Nicoară, recită Vasile Rițiu, Școala Generală Terebești. 

 CS.III. dr. Daniela Bălu, Documente arhivistice referitoare la Dictatul de la 
Viena și activitatea Comisariatului General al Refugiaților - 1940-1944. 

 Mărturii din refugiu, MARIA HAN, refugiată din Ianculești. 

 Ardealul Pământ Românesc. Problema Ardealului văzută de un american, 
autor Milton G. Lehrer, prezentarea volumului reeditat de Asociația 

”Codrenii” , cu prilejul Centenarului Marii Uniri. 

 Program artistic: corurile reunite ale asociațiilor de pensionari sătmăreni 

- Dac'am plecat Ardealule din tine... Imnul refugiaților 

- Cântă cucu-n Bucovina 

 PROCESIUNE ȘI DEPUNERE DE JERBE – orele 18:00 – 19:30  

MUZEUL JUDEȚEAN - TROIȚĂ - STATUIA DR. VASILE LUCACIU - 
BUSTUL EROULUI NAȚIONAL AVRAM IANCU  

 

 



Dictatul de la Viena (cunoscut  și ca al doilea Arbitraj de la Viena) a fost un 

act internațional încheiat la 30 august 1940, prin care România a fost silită să 

cedeze aproape jumătate (43.492 km²) din teritoriul Transilvaniei, în favoarea 

Ungariei horthyste. Acest act a fost impus de Germania nazistă și Italia fascistă în 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sub titlul de „arbitraj”.  

Dictatul  a fost semnat la Palatul Belvedere din Viena, în jurul orei 14, ministrul 

de externe al României, Mihail Manoilescu, leșinând după ce a văzut harta noilor 

frontiere ciopârțite ale României! 

România pierdea 2.628.238 locuitori, din care 1.321.581 (ceea ce înseamnă 50,39 

%) erau români, 976.956 (37,05 %) erau maghiari şi 329.701 (12,56 %) alte 

naţionalităţi. 

”Din punct de vedere al raporturilor noastre juridice de la stat la stat față de 

Ungaria, niciodată nu s-ar putea susține că noi am ajuns la soluția de la Viena printr-

un arbitraj cerut de noi sau liber acceptat. 

Totul apare  ca o piesă scrisă dinainte în care nicio singură vorbă, niciun 

singur gest nu se poate schimba. Alternativa pe care mi-au pus-o a fost următoarea: 

sau primim arbitrajul astăzi, cel mai târziu la miezul nopții, încât mâine să se poată 

da hotărârea (...), sau dacă nu primim, vom fi mâine atacați și va fi sfârșitul 

României!” - M. Manoilescu, ministrul de externe al României – 29 august 1940. 

     Gândurile pe care le afirma ministrul Mihail Manoilescu,la finalul memoriilor 

sale, pot fi considerate drept „epilogul arbitrajului”: „ca într-o melodramă cu gust 

învechit, dar plină de deznodăminte drepte, toţi cei vinovaţi de mutilarea 

Transilvaniei şi-au primit o cumplită pedeapsă. Hitler s-a prăbuşit sub ruinele 

Reichului său; Mussolini a fost împuşcat ca un fugar la o margine de drum; 

Ribbentrop a sfârşit în spânzurătoare; Ciano la stâlp, sub gloanţele poruncite de 

bunicul copiilor lui; Teleky s-a sinucis când nemţii l-au descoperit că îi trăda; Csáky 

a murit în condiţii stranii la două luni după funestul Arbitraj, iar Bárdossy, ministrul 

ungar la Bucureşti, devenit prim-ministru, a fost executat în 1946. Transilvania 

noastră e vrăjită”.  

M.Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii. Iulie-august 1940,   
Bucureşti, 1991, ediţie îngrijită de Valeriu Dinu. 

        

                                                    *** 

     Ne revedem în 2020 - 80 DE ANI DE LA DICTATUL DE LA VIENA -  
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