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publicarea textelor nesolicitate de redacţie.

Poza săptămânii

14 ianuarie, luni, Sf. Cuv. Mc. din Sinai şi Rait; Odovania
      praznicului Botezului Domnului; Sf. Nina, cea
      întocmai cu Ap. şi luminătoarea Georgiei 
15 ianuarie, marţi, Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul 
16 ianuarie, miercuri, Cinstirea lanţului Sf. Ap. Petru;
      Sf. Mc. Pevsip şi cei împreună cu el 
17 ianuarie, joi, †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Ahila
      şi Antonie cel nou de la Veria 
18 ianuarie, vineri, † Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiep.
      Alexandriei
19 ianuarie, sâmbătă, Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului;
      Sf. Meletie Mărt.; Sf. Cuv. Macarie cel Mare, Macarie
      Alexandrinul, Marcu şi Arsenie; Sf. Mc. Eufrasia
20 ianuarie, duminică, †) Sf. Cuv. E�timie cel Mare; Sf.
       Mc. Vas, Eusebiu, In, Pin şi Rim; Sf. Lavrentie de
      Cernigov. Duminica a XXIX-a după Rusalii
      (a celor 10 leproşi)

................................................................................................................

România a preluat 
Preşedinţia Consiliului UE

Baluri de sezon la românii 
din Ungaria

Audienţă publică
la românii din Macău

Foto: Eva Şimon

Jula înzăpezită

În viaţa mea niciunde nu am fost mai fericit 
decât într-o bibliotecă. Dacă aş aduna orele pe 
care le-am petrecut în biblioteci, cred că ar repre-
zenta un sfert din viaţă. Sunt fericit în biblioteci.

Scriu foarte încet, dar cu toate acestea îmi ia mult mai mult do-
cumentarea decât scrisul. Aş zice chiar că documentarea îmi ia de 
zece ori mai mult decât scrisul. (…) Sunt destul de frustrat, că, de 
exemplu la Biblioteca Naţională de la Paris, nu-ţi mai dă în mână 
cartea veche originală şi trebuie să citesc pe computer: este obositor 
pentru ochi şi ştirbeşte elementul emoţional, fiindcă orice carte de 
acum 300 de ani are ea însăşi o poveste pasionantă şi adesea câte 
o dedicaţie către un personaj mare al istoriei. 
Pentru oricine scrie, emoţia literară este extrem 
de necesară. Un bun istoric, fără emoţia istoriei, 
nu poate scrie o carte bună.

(Neagu Djuvara)

R omânia va exercita, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, 
Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se 

asigură prin rotaţie între statele membre ale Uniunii Europene la 
fiecare şase luni.

În timpul exercitării Preşedinţiei, România va reprezenta Consiliul 
Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituţii europene, în special 
Comisia Europeană şi Parlamentul European, lucrând de asemenea 
în strânsă coordonare cu Preşedintele Consiliului European în cadrul 
procesului decizional. Preşedinţia trebuie să acţioneze ca un mediator 
imparţial, concentrându-se în principal pe prezentarea de propuneri 
de compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune 
ale statelor membre.

Ceremonia oficială de lansare a Preşedinţiei României la Consiliul 
Uniunii Europene a avut loc joi, 10 ianuarie 2019, la Bucureşti, la 
Ateneul Român.

Jula
Şi anul acesta, sezonul balurilor la românii din Ungaria va fi deschis 

de balul românesc pe ţară, organizat de către Autoguvernarea pe Ţară 
a Românilor din Ungaria şi Centrul de Documentare şi Informare al 
Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria. Petrecerea va avea 
locpe 26 ianuarie, în sala de sport a Liceului „Nicolae Bălcescu” din 
Jula (piaţa Liceum nr. 2), cu începere de la ora 18.00. 

Chitighaz
Tradiţionalul bal românesc cu merinde de la Chitighaz va avea loc 

pe 9 februarie, la Căminul Cultural din localitate, cu începere de la 
ora 18.00. Gazda evenimentului este Autoguvernarea Românească 
din Chitighaz.

Aletea
Autoguvernarea Românească, împreună cu membrii Asociaţiei 

Păstrătorilor de Tradiţii din Aletea organizează balul românesc cu 
merinde pe 16 februarie, la Căminul Cultural „Reibel Mihály” din Ale-
tea, iar muzica va fi asigurată de instrumentişti şi solişti de muzică 
de petrecere din Macea. Balul va fi deschis la ora 18.00 cu o invitaţie 
la „joc”, condusă de dansatorii cunoscutului ansamblu aletean.

M iercuri, 23 ianuarie, Autoguvernarea de Naţionalitate Română 
din Macău (preşedinte Iulia Birta) organizează o audienţă 

publică. Şedinţa va avea loc de la ora 15.30, în sala mică de şedinţe 
(etajul I) a Primăriei din Macău.
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Această revistă a fost tipărită cu sprijinul parţial 
al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia oficială 
a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

www.
mprp.
gov.ro

Ultima şedinţă de lucru pe 2018
la Autoguvernarea pe Ţară

Abonamente
la „Foaia românească” 
pe anul 2019

Stimaţi cititori,
dorim să vă anunţăm şi pe această cale că re-

dacţia noastră nu plănuieşte majorarea preţului 
abonamentelor de la 1 ianuarie 2019.

Astfel, preţul unui abonament pe anul 2019 
va fi acelaşi ca în anul trecut: 3 luni – 1.560 ft;                       
6 luni – 3.120 ft; 1 an – 6.240 ft. 

Abonamentul la E-Foaia (varianta digitală a 
revistei) a rămas la preţ neschimbat: 3.500 ft/an.

Vă mulţumim dacă veţi rămâne abonaţii şi ci-
titorii noştri fideli!

Redacţia

Raport axat pe învăţământul românesc
Membrii Adunării Generale au aprobat la început raportul preşedintelui despre 

cele întâmplate între ultimele două şedinţe. Tiberiu Juhász a informat, printre altele, 
că pe 26 noiembrie s-a încheiat întocmirea „Culegerii de expresii de specialitate”, 
de către echipa pedagogică de specialitate a AŢRU, condusă de Ana Oros Şimon. 
Redactorii şi lectorii acestui volum sunt Corina Sebestyén (lectorarea termenilor 
tehnici pentru grădiniţă şi clasele inferioare ale şcolii generale) Viorica Oros Fabian 
(lectorarea termenilor tehnici pentru clasele superioare şi liceu) şi Maria Gurzău 
Czeglédi (redactor termenii tehnici pentru clasele superioare şi liceu). „Culegerea de 
expresii de specialitate” va fi editată de către AŢRU. Sunt în pregătire şi reeditările 
de către AŢRU ale următoarelor cărţi de limba română: „Să scriem şi să vorbim 
corect româneşte” de Lucia Borza (redactor: Viorica Oros Fabian) şi „Limba română 
în conversaţia cultă” de Mihai Cozma (redactor: dr. Ana Hoţopan).

La fel, raportul preşedintelui a informat şi despre festivitatea de înmânare a 
diplomelor, din 5 decembrie, a participanţilor la cursurile de perfecţionare acre-
ditate de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, organizate în comun cu AŢRU. 
Tiberiu Juhász a mai adăugat dării de seamă trimisă în prealabil deputaţilor că 
în ziua de 19 decembrie 2018 a avut loc predarea tehnică a noii aripi a grădiniţei 
româneşti din Bătania, care, conform planurilor, va putea fi luată în folosinţă de 
către copii până la sfârşitul lunii ianuarie 2019.

Voturi tehnice în unanimitate
În continuarea şedinţei s-a aprobat planul de muncă pe anul 2019 al Adunării 

Generale a AŢRU, s-a făcut a patra modificare a prevederii bugetare pe anul 2018, 
s-a hotărât acordarea unui sprijin provizoriu pentru începutul anului 2019 revistelor 
„Foaia românească” şi „Cronica”. S-a votat în unanimitate modificarea contractului 
încheiat între Primăria din Chitighaz şi AŢRU cu privire la unificarea terenurilor 
de lângă şcoala românească, unde se va construi în curând noua sală de sport a 
şcolii. Ultimele două puncte de pe ordinea de zi s-au referit la modificarea Regu-
lamentului de Funcţionare al Oficiului AŢRU, care nu a mai fost schimbat din 2015, 
cu toate că s-au produs unele modificări juridice, şi s-a aprobat Regulamentul de 
Funcţionare al Liceului, Şcolii Generale şi Căminului de elevi „N. Bălcescu” din Jula.

Se apropie alegerile
La capitolul „diverse”, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul de la 

Budapesta, Traian Kreszta a vorbit despre alegerile din toamna acestui an: „Unele 
cercuri au început deja campania electorală pentru alegerile din toamnă. Nu ştiu 
cine este iniţiatorul, dar mă simt obligat să vă anunţ că am fost informat de la 

Cu opt subiecte pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Au-
toguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria şi-a ţinut ultima 
şedinţă din anul 2018 în ziua de 20 decembrie. La întrunire 
au luat parte 10 din cei 13 deputaţi. Majoritatea subiectelor 
dezbătute au fost de ordin tehnic, referitoare la instituţiile 
de învăţământ administrate de AŢRU. În încheierea şedin-

ţei, Traian Kreszta, purtător de cuvânt în Parlamentul de la 
Budapesta a schiţat o posibilă versiune a rezultatului la ce ne 
putem aştepta la alegerile de autoguvernări minoritare din 
toamna acestui an. Iar aceasta nu pare a fi prea îmbucurătoare 
pentru românii din Ungaria. Întrebarea care plutea totuşi în 
aer: doar ne plângem sau şi facem ceva?

minister că unul dintre subiectele permanente dis-
cutate cu reprezentanţii diplomaţiei este chestiunea 
etnobiznisului. Doresc să accentuez din nou, că este 
foarte greu de inaginat că Legea Naţionalităţilor, care 
permite fiecăruia dreptul a-şi alege liber identitatea, 
s-ar modifica în aşa timp scurt. Nu s-a reuşit schim-
barea acestui lucru în mai bine de 20 de ani, deci 
probabil nici acum nu se va schimba. Eu rog pe toată 
lumea, din nou, să înţeleagă un singur lucru: alegerile 
din Budapesta noi niciodată nu le vom putea influ-
enţa! Se poate spune orice, se poate crede în minuni, 
dar cu siguranţă vor intra în noul AŢRU 2–3 deputaţi 
din Budapesta, care vor avea dreptul să decidă în 
orice, sau să fie balanţa în cadrul AŢRU, dacă noi nu 
suntem uniţi”, a spus Kreszta, care a accentuat apoi 
necesitatea unei solidarităţi şi unităţi a românilor din 
acest colţ de ţară, din jurul oraşului Jula, în vederea 
unei responsabilităţi crescute din cauza instituţiilor 
preluate şi administrate de AŢRU. El a mai evocat în-
tâmplarea de acum câţiva ani, când bugetul AŢRU a 
crescut semnificativ datorită banilor de funcţionare a 
şcolilor, iar unele autoguvernări aşa-zis româneşti din 
Budapesta imediat au sărit să ceară sprijin suplimen-
tar de la AŢRU. Kreszta a reamintit că aceşti bani nu 
sunt ai AŢRU, ci ai instituţiilor administrate. Totodată, 
parlamentarul a amintit şi faptul că s-a cunoscut cu 
români din Budapesta, care nici măcar nu ştiau că 
există AŢRU, că există instituţii româneşti în Ungaria. 
„Dacă noi continuăm să fim dezbinaţi, iar va râde a 
treia parte”, a mai spus Kreszta, care a cerut ca cei care 
doresc să participe la alegerile locale din toamnă în 
diferitele localităţi să se străduiască să întocmească 
liste comune.

Mesajul lui Traian Kreszta a fost unul destul de clar: 
nu se doreşte vreo opoziţie în cadrul noului AŢRU, 
pentru că doar aşa se poate combate sau restrânge 
fenomenul etnobiznisului. Logica nu prea o înţelegem. 
La toamnă vom fi cu siguranţă mult mai deştepţi.

E.Ş.
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Ultima staţie spre fericire

Ioan Botezătorul, 
marele martir
al familiei creştine

Centenarul poporului baptist,
100 de ani de la primul preşedinte

Baptiştii români s-au dezvoltat în trei zone diferite: în Bucureşti, 
respectiv regatul României, în Transilvania, regatul Austro-Ungar şi 
în Chişinău, Moldova de peste Prut.

În regatul României, baptiştii au apărut în anul 1856.
În Ardeal au apărut în 1866, 1871.
În Chişinău în anul 1908.
În luna decembrie 1918, imediat după Marea Unire de la Alba Iulia, 

fr. Constantin Adorian, trimite scrisoare fratelui Teodor Sida şi Vasile 
Berbecar, în vederea unei înţelegeri, pentru a se uni.

Centrul de corespondenţă era Bucureştiul, prin fratele Constantin 
Adorian, cel care a pornit comunicarea între provinciile româneşti. 
Vasile Berbecar, Radu Taşcă şi Teodor Sida din Ardeal, primeau şi co-
municau cu Bucureştiul. Acelaşi lucru se întâmpla şi cu fraţii baptişti 
din Basarabia, Averbuch şi Ivanov.

Schimbul de scrisori a dat roade şi fratele Constantin Adorian, 
însoţit de fr. Gheorghe Nicoară, au plecat la Arad, pe data de 30 mai 
1919, după ce au avut consultări cu păstorii din zonă.

La data de 4 iunie 1919, în Şiria, are loc Conferinţa care făcea primul 
demers pentru Unire. Aici se alege un comitet provizoriu, compus din:

Preşedinte, fr. Constantin Adorian.
Vicepreşedinte, Ioan Popa.
Secretari, fraţii Radu Taşcă şi Vasile Berbecar.

Am crescut în satele Bi-
horului în anii 1960. Pri-
ma săptămână din an era 
cu totul aparte. Era rece, 
uneori viscolul mare, cerul 
sticlat pe timpul nopţii iar 
aerul rece ne intra adânc în 
plămâni dându-ne sănăta-
te. Mă ţineam de mână cu 
bunica şi cu bunicul, care m-au crescut pe vremea aceea, mama fiind 
moartă, mergeam la aşezământul de închinăciune să ascultăm omilii 
despre Ioan Botezătorul, primul martir al creştinismului. Neaua pârâia 
sub încălţămintele noastre şi abia aşteptam să ajung la locaşul de 
închinare să mă văd cu ceilalţi copii din sat.

Omiliile mă copleşeau! Eram copleşit de detaliile vieţii acestui om, 
de simplitatea lui, îmbrăcămintea lui simplă şi dieta lui, cu totul neo-
bişnuită, dar mai ales de mesajul dreptăţii pe care îl propovăduia celor 
din vremea lui: să facă binele, să iubească pe Dumnezeu şi să umble 
smeriţi cu Dumnezeul lor. Îi îndemna la renaştere morală!

Au trecut anii, şi de mai bine de zece ani, în fiecare an la Bobotează 
îmi amintesc de acest mesaj al acestui mare martir al dreptăţii, care 
a căzut pe câmpul de bătălie, pledând şi luptând pentru integritatea 
familiei şi a căsătoriei. Era puternic în caracter, nu în trup. Fără prihană 
şi cucernic. Înspăimânta autoritatea politică a vremii lui, cu mesajul lui 
simplu spus de dincolo de gratii: „nu îţi este îngăduit să ţii pe nevasta 
fratelui tău”.

În limbajul modern, aceasta înseamnă că nici adulterul, nici sub-
minarea familiei şi căsătoriei ca instituţii naturale nu sunt îngăduite. 
Ele sunt sacrosancte!

Ioan Botezătorul a fost întemniţat pentru că politicul nu agrea cu 
mesajul lui.

Este din nou Boboteaza în România şi în zilele acestea mă gândesc 
din nou la acest mare om. Urez un an nou fericit şi prosper tuturor 
bărbaţilor României, care poartă numele lui Ioan Botezătorul şi îi 
încurajez să emuleze caracterul şi mesajul bărbatului al cărui nume 
îl poartă şi să îl poarte cu demnitate.                                           Peter Costea

(http://newsnetcrestin.blogspot.com)

Ce trăim acum nu e viaţă. Isus când l-a înviat pe Lazăr a zis: „Eu 
sunt învierea şi viaţa”. Adică viaţa urmează după înviere. Ce trăim 
noi acum e o luptă oarbă şi cruntă pentru existenţă. Serviciu, şcoală, 
pâine, medicamente, copii, maşină defectă, un casetofon, o cafea. Şi 
iarăşi: luni, marţi, miercuri, sâmbătă, duminică la Biserică. Visăm la 
concediu, la vacanţă, dar avem tot mai puţin timp. Suntem mai reci, 
mai indiferenţi, mai egoişti. Fiecare în cochilia lui, cu visuri mărunte, 
cu refulări zilnice. Iubim narcisist şi în fugă. Ne este frică de propriile 
sentimente. Cerul are gust de pământ, spitalele sunt pline de bolnavi 
de cancer, suferinţă, lipsă, sărăcie a minţii, a sufletului şi buzunarului. 
Ne-am risipit prin toată lumea, am vrut să ne fie mai bine şi la mulţi 
ne este. Dar sufletele au rămas tot pustii, am luat cu noi şi nepăsarea, 
egoismul, tristeţea, gelozia, neiubirea.

Trenul vieţii ne poartă 
cu viteză spre ultima sta-
ţie. Suntem mai aproape 
de sfârşitul tuturor lucru-
rilor cum n-am fost nicio-
dată. De aceea, acum, a te 
preocupa de mărunţişuri 
este o nebunie, iar a căuta 
fericirea pe pământ este 
moarte sigură. Fericirea 
nu atârnă de împrejurări. 
Fericirea are de-a face cu Dumnezeu care e invariabil aşezat la capătul 
de linie al vieţii noastre.

Va trece şi iarna. De fapt, vor trece toate. Cine iubeşte viaţa aceasta 
o va pierde pe cealaltă. Priviţi spre oameni şi veţi vedea necazuri mai 
mari ca ale voastre. Priviţi spre pământ şi veţi vedea că nimic bun nu 
poate să vă ofere. Priviţi spre cer şi veţi vedea că dincolo de stele e ceva 
ce-aţi visat şi mult mai mult.

Pământul e ultima staţie spre fericire.
Vladimir Pustan

(http://newsnetcrestin.blogspot.com)

S-au propus câteva măsuri organizatorii.
Aici avem primul preşedinte al baptiştilor români, din zonele unite, 

în persoana fr. Constantin Adorian. De la primul preşedinte şi până 
la actualul preşedinte, fr. Viorel Iuga, au trecut 100 de ani. În total 
au slujit în această slujbă, înaintea Domnului, 14 bărbaţi devotaţi 
pentru a conduce poporul baptist.

Între 8 şi 10 iunie 1919, la Buteni, este iniţiată o Conferinţă, care îşi 
ia rolul în serios şi schiţează câteva hotărâri importante în vederea 
formării Uniunii Baptiste din România.

Lucrurile au avansat tot mai mult şi se convoacă Primul Congres al 
Uniunii Comunităţilor Baptiste Române din România-Mare, care se 
va ţine la Bucureşti, în zilele de 28–30 noiembrie 1919. Acest Congres 
nu a izbutit, dar a întărit mai mult nevoia de unire şi fraţii care au 
reuşit să vină, s-au bucurat de întâlnire.

Pe data de 1 decembrie 1919, apare prima revistă a Uniunii Baptiste, 
ca organ oficial de presă, fiind condus de către fraţii Vasile Berbecar, 
redactor şi Constantin Adorian, administrator.

Anul 1919 a fost un an plin pentru baptiştii din România-Mare şi 
prin ajutorul Domnului au izbutit lucruri mari.

Anul 2019 este anul Centenar, în care poporul baptist este chemat 
să aleagă al 15-lea preşedinte.

Cu ajutorul Domnului, vreau să postez pe cei 14 preşedinţi şi să 
le scriu şi o scurtă biografie. Pe câţiva i-am prezentat, dar o să îi iau 
acum în ordine cronologică.

Aştept cu drag intervenţii de la fraţii noştri din ţară şi străinătate.
Vă mulţumesc, al dumneavoastră coleg şi frate în Cristos Domnul.

Pastor, Vasile Bel
(https://istoriebaptistablogul.blogspot.com)
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...Cantorul Ştefan Brândaş din Chitighaz,
la 90 de ani

Cel mai frumos mod de exprimare al omului este cântecul. De la 
acest adevăr nu face excepţie cântarea bisericească, cântarea ce 
exprimă sentimentul de religiozitate a celui ce este prezent şi activ 
la serviciile religioase. Ştefan Brândaş din Chitighaz a ales de mic 
să se „exprime frumos”, prin cântarea bisericească de care se ţine

de aproape 80 de ani. Are 90 de ani, pe care i-a împlinit în luna 
decembrie 2018, dar încă merge la biserică pentru a cânta. Bace 
Ştefan a fost sărbătorit în biserica din Chitighaz, la aniversarea 
vârstei de 90 de ani. Cu această ocazie i-au fost aduse mulţumiri şi 
pentru activitatea sa de cantor al bisericii.

În existenţa fiecărei comunităţi există oameni care prin viaţa şi 
activitatea lor îşi lasă amprenta asupra semenilor. Un astfel de om, 
care s-a indentificat cu biserica slujind zeci de ani lui Dumnezeu şi 
oamenilor, a fost şi bace Ştefan. Mai mulţi preoţi s-au perindat prin 
Parohia Chitighaz, dar dansul a rămas să-i primescă cu bucurie pe 
fiecare, să-i ajute cu tact şi bun simţ. 

Misiunea pe care a îndeplinit-o bace Ştefan i-a fost transmisă din 
familie, din generaţie în generaţie. Toţi înaintaşii lui au fost cântăreţi 
bisericeşti, a învăţat să cânte de la tatăl său şi de la unchii săi. Ştefan 
Brândaş este cantorul care încă mai ştie cânta la strană cântările aşa 
cum le-a învăţat de la strămoşii săi. Sărbătoarea sa cea mai plină de 
amintiri este Naşterea Domnului. Bace Ştefan îşi aminteşte cu drag 
de tradiţiile care erau mult mai respectate în tinereţea lui. 

– Fiindcă m-am născut în luna decembrie, maica mea (bunica 
n.n.) a vrut să-mi de-a mama numele de Ştefan, şi aşa m-am ales cu 
acest nume însemnat, care mă leagă de sărbătoarea Crăciunului. Tot 
de Crăciun sunt şi amintirile mele cele mai frumoase, de pe vremea 
când am fost copil de 5–6 ani şi umblam la colindat cu sora mea, de 
atunci am primele amintiri despre sătenii mei, despre tradiţia din sat. 
Dragostea pentru biserică şi credinţă le-am moştenit de la tata, care 
a fost cântăreţ la biserică de tânăr. Ajunul de Crăciun era sărbătoarea 
cea mai aşteptată de mine şi mai târziu, după ce am crescut, pentru 
că mergeam la colindat cu prietenii pe la toate casele. După ce am 
crescut mai mare am fost diac la biserică, o sarcină a băieţilor care 
ajutau preotul în altar sau în diferite procesiuni religioase. Iar de la 
14 ani am cântat deja la strană cu tata. Un exemplu pentru mine a 
fost şi Petru Sucigan, un alt cântăreţ, care a ştiut tare frumos a cânta, 
a avut o voce tare puternică, eram foarte onorat când îmi dădea să 
cânt eu la slujbă antifoanele”, îşi aminteşte cu drag de acele vremuri 
Ştefan Brândaş.

Misiunea de cantor, tradiţie din familie

Trup şi suflet pentru Sfânta biserică

„Cânta-voi Domnului în viaţa mea,
cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi” 

– Precum zice Psalmul 103, 34: „Cânta-voi Domnului în viaţa mea, 
cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi”, aşa voi face şi eu cât trăiesc. 
Tot ceea ce ştiu am învăţat în copilărie. În strana din dreapta erau 6 
cântăreţi, în strana din stânga 8 cântăreţi. Toţi erau destul de buni, 
iar dacă tata era în strana din stânga, acolo stăteam şi eu, şi acolo 
stau şi acum. Tata m-a învăţat să cânt pe glasurile de la liturghie. 
Când învăţam cu el atâta trebuia să repet până ce nu reuşeam bine. 
Din partea lui tata au fost cinci fraţi şi toţi cinci erau cântăreţi şi ei. 
Tata a fost mulţi ani cantor la biserică şi mai avea şi un unchi, fratele 
mamei, care cânta şi el tot în strana stângă cu noi.

Până la 14 ani eram îmbrăcat de diac. Într-o duminică oarecare, 
eram 5 copii îmbrăcaţi dieci, dar la zi de sărbătoare eram 7, unu la 
cruce, patru la răpite şi doi la făclii în care erau lumini. Când am fost 
deja fecior, am cântat mai apoi în corul bărbătesc, înfiinţat la biserică 
de Ioan Poptilican. În cei aproape 80 de ani am slujit la patru preoţi: 
la părintele Borza, la părintele Mişcuţia, părintele Şereş şi acum, la 
sfârşitul activităţii mele, la părintele Olteanu. Nu am avut eu glas tare 
şi puternic, dar am slujit preoţii la Sfânta Liturghie şi la alte slujbe 
aşa cum am putut şi ştiut mai bine”, a mai spus domnul Brândaş.

Parohul bisericii ortodoxe din Chitighaz, pr. Florin Olteanu îşi amin-
teşte cu mare recunoştinţă de primii săi ani de la Chitighaz, când a 
primit mult ajutor de la domnul Brândaş.

– Când am venit preot în Chitighaz, am venit de pe băncile şcolii 
imediat după terminarea seminarului. În câteva luni am fost hiro-
tonit şi am ajuns preot în parohia din Chitighaz. Bace Ştefan era un 
om matur, care avea înţelepciunea vieţii, şi am învăţat de la el foarte 
multe. Vreau să-i mulţumesc şi pe această cale că am ajuns să cunosc 
ceea ce cunosc astăzi şi datorită dumnealui. Am crescut lângă dânsul 
ca lângă părintele meu. Un om mare pentru comunitatea românilor 
din Chitighaz şi nu numai. Când vorbim de bace Ştefan putem vorbi 
şi despre omul din sat care a pus atâta suflet pentru comunitatea 
românilor din Ungaria, pentru că astăzi este ultimul din Chitighaz 
care mai este în viaţă şi care ştie să cânte la strană cântările noastre 
bisericeşti, aşa cum le cântau moşii şi strămoşii noştri chiar cu mul-
ţi, mulţi ani în urmă. Bunul Dumnezeu să-l păzească mulţi ani, iar 
tinerii să-l ia ca exemplu de statornicie şi dăruire în tot ce a săvârşit!, 
ne-a mărturisit pr. Olteanu.                                                                    Ş.C. şi A.B.
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Cum era să fii elevul lui Ion Creangă?
La 1 iulie 1864, postul de diacon al lui Ion Creangă de la mănăsti-

rea Bărboi se desfiinţează. Viitorul scriitor îşi va fi exprimat dorinţa 
de a lucra în învăţământ, iar Titu Maiorescu i-a promis angajarea. 
Maiorescu nu putea să nu observe că diaconul îmbina principiile 
pedagogice deprinse în şcoală cu un instinct sigur, într-o metodă 
nouă de predare al cărei element esenţial îl constitutia intuiţia ca 
bază a reţinerii noilor noţiuni.

La concursul de ocupare a unui post la şcoala Trei Ierarhi din Iaşi, 
Creangă este singurul candidat astfel încât este numit institutor 
„provizoriu fără concurs”, funcţionând efectiv din 15 septembrie 
1864. La 2 octombire, Comitetul de inspecţiune şcolară se adresează 
ministerului recomandând la clasa I, secţiunea II de la Şcoala Primară 
de Băieţi de la Trei Ierarhi pe „d-l Creangă Ion, carele a făcut 4 clase 
gimnaziale şi a absolvit cu succes cursul pedagogic din Institutul 
Vasile Lupu”. În realitate nu-l absolvise, terminase doar anul I ca 
premiant şi se înscrisese în anul II. Gestul lui Maiorescu se explică 
atât prin urgenta nevoie de cadre, cât şi prin dorinţa de a-l ajuta pe 
diaconul fără slujbă.

La capătul unui lung drum birocratic, prin decretul nr. 1501 sem-
nat de Alexandru Ioan Cuza „d-l Ion Creangă” se numea „provizoriu 
institutore la clasa I, secţiunea II-a de la 
şcoala primară din Trei Ierarhi”. La 5 no-
iembrie 1864, Ministerul Justiţiei, Cultelor 
şi Instrucţiunii Publice îi expediază ordi-
nul de numire în învăţământ şi Creangă 
semnează de primire la 13 ale lunii. Încasa 
un salariu de 185 de lei şi 18 bani din care 
i se opreau 10% pentru Casa pensiilor.

Noul post trebuia consolidat cu ac-
tele corespunzătoare. De aceea a urmat 
cu regularitate anul II al Şcolii Normale 
(pedagogice), având doar trei absenţe. (…)

Ion Creangă era acum şi şcolar şi învăţă-
tor. La amiază fiindu-i imposibil să se ducă 
acasă din cauza programului încărcat, lua 
masa în cantina şcolii. Sârguinţa dă însă 
roade şi la examenul de absolvire din 10 
iunie 1865, Ion Creangă este clasificat al 
patrulea, primind „menţiune cu coroană” .

Cum era la clasă învăţătorul Creangă? 
Spre sfârşitul lunii septembrie 1864, la 
clasa lui vine viitorul scriitor N.A. Bogdan. Când învăţătorul a intrat 
în clasă, el a văzut „un tânăr zdravăn, cu obraji rumeni şi ochi scân-
teietori, iar hainele preoţeşti, cele de şiac (postav aspru de lână) 
cafeniu, îl făceau înalt şi chipeş”. Cu o remarcabilă intuiţie pedago-
gică, Ion Creangă acorda o atenţie specială celei dintâi zi de şcoală. 
Amintindu-şi propria copilărie, el a realizat că viitorul şcolar intră 
în noul mediu cu firească teamă. De aceea învăţătorul deşi impune 
respectarea anumitor norme, şcoala totuşi rămâne o instituţie care 
îmbină armonios utilul cu plăcutul.

După ce aşează elevii în bănci, conform înălţimii, el predă „is-
torioare şi fabule uşoare” formulând „consilii confesionale”, sfaturi 
referitoare la „cum au a se purta către cei asemenea lor, în şcoală şi 
în afară de şcoală”. Le vorbeşte apoi despre jocurile specifice copi-
lăriei „de-a baba-oarba, de-a mijoarca (ascunselea), de-a paiul” şi o 
oră în aer liber „orânduieşte jocuri din acelea despre care s-a vorbit 
şi priveghează pe copii să ţină regula şi să păzească buna-cuviinţă 
întru toate”. Mişcându-se liber, neinhibaţi, copiii îşi dezvăluie prin 
joc „natura şi apucăturile”, deprinderile „dacă ar fi rele” trebuie „să-i 
dezbrace de dânsele încetul cu încetul”.

În a doua zi de şcoală, Creangă predă noţiunile pregătitoare pentru 
aritmetică şi elementele necesare pentru scris şi citit. El numără cu 
elevii de la 1 la 10 şi de la 10 la 1, în cor, „pe degetele mâinilor lor”. 
Trece apoi la „exerciţii orale despre lucruri şi fiinţe”. Învăţătorul a 
găsit din experienţa humuleşteană o metodă personală: „când fac 
o lecţie mă gândesc la mine când eram şcolar şi caut să lămuresc 
copiilor aşa ca să înţeleagă”.

Iată de exemplu cum concretizează ideile abstracte de fiinţă şi 
lucru pe înţelesul copiilor.

„– Măi băieţi, văzuta-ţi mâţă?
Şcolarii răspund gălăgios:
– Am văzut mâţă!
– Câte picioare are mâţa?
– Mâţa are patru picioare.
– Câte urechi are mâţa?”
Întrebările şi răspunsurile se succed în acelaşi ritm şi la un moment 

dat Creangă spune:
„– Colo la uşă este un loc, în fundul clasei este un loc, în pod este 

un loc, în ogradă este alt loc, în coturţă (coteţ) este alt loc. Poate mâţa 
merge singură de la un loc la altul?

– Mâţa poate merge singură de la un loc la altul.
– La voi acasă este un loc, aici la şcoală este alt loc, puteţi voi merge 

de la un loc la alt loc?
– Noi putem merge singuri la un loc la alt loc.
– Acum ţineţi minte! Cine poate merge de la un loc la altul se 

numeşte fiinţă…”
După aceleaşi principii este definit lucrul: „Cine nu poate merge 

singur de la un loc la altul se numeşte lucru”. Întrebările continuă la 
fel: „Ce este cofa? Dar lopata? Dar grebla? Dar scaunul? Dar cizmele?”

Pentru micul învăţăcel, şcoala implică 
apoi o schimbare în comportamentul său 
şi învăţătorul notează că a făcut în aceeaşi 
zi „dedarea la întrebuinţarea comăndelor 
pentru ţinerea disciplinei”. Acum, dar şi în 
alte zile va cere copiilor să spună cimilituri 
(jocuri de cuvinte cu morală), ghicitori, 
poveţe, pentru a le trezi „amoarea la asis-
tenţa prelegerilor”. În acest fel se strădu-
ia să le formeze deprinderile de vorbire 
corectă. „Nu se mulţumea când şcolarii îi 
răspundeau laconic da sau nu, ci trebuia 
să i se explice negaţia sau afirmaţia”.

Concomitent cu citirea, Creangă îi de-
prinde pe elevi cu scrierea literelor, repe-
tând mereu că literele sunt doar semne 
pentru sunete. Pentru a diminua efortul 
intelectual al elevilor, dascălul introduce 
o notă umoristică:

„– Mă ţâcă, ia fă tu pe tablî pe crăcănatu 
(M), ia fă pe bâdănosu (B), pe ghebosu 

(G), pe covrigu (O)”, fiecare literă având o poreclă.
Consolidează apoi deprinderile din zilele precedente şi predă „no-

ţiuni uşoare de ştiinţele naturii”. Când le-a ţinut o cuvântare despre 
nucile de cocos, despre care unii copii nici nu auziseră, a adus la clasă 
două bucăţi pe care le-a împărţit egal tuturor. Creangă va alege moni-
torii, împarte elevii pe cercuri după nivelul general al cunoştinţelor şi 
în vreme ce o parte a şcolarilor scriu literele, cei din alte cercuri încep 
să asocieze literele în silabe sau silabisesc din abecedar. În aceeaşi zi, 
predă în „amfiteatru”, adică în faţa întregii clase, „scrierea pe plăci a 
mai multor cuvinte uşoare”. Obţinea astfel cu repeziciune rezultate 
foarte bune: „Cetire ca în şcoala lui Creangă, calcul mental şi scrisoare 
(caligrafie) nu era nicăieri în Iaşi. Atenţie sporită se acorda educaţiei 
fizice, atât sub forma exerciţiului propriu-zis cât şi respectării prin-
cipiilor generale de igienă elementară. Uneori când intrai în clasa 
lui îl puteai găsi exersând cu elevii „gimnastica degetelor”, alteori îi 
scotea la aer liber în Copou, unde îi antrena în felurite chipuri”. (…)

Ion Creangă stimula învăţătura copiilor şi prin procedee deprinse 
de la părintele Ioan din Humuleşti sau de la Arhimandritul Isaia 
Teodorescu: „Cu cei buni el era mai bun, mai drag decât un adevărat 
tată. Le dădea sfaturi şi lucruri alese de mâncat şi medalii frumoase 
de aninat la piept. Îi considera pe elevi ca pe copiii săi şi îi săruta ca un 
părinte când căpăta răspunsuri cum vrea el”. Deseori îi recompensa 
cu bani ca să-şi cumpere îngheţată şi bomboane. Aduce însuşi de 
Paşti nuci, mere şi le oferă elevilor. (…) 

Prin calităţile pedagogice native devine cunoscut în Iaşi, părinţii 
caută să-şi ducă ordraslele la clasa lui, astfel încât dacă la început, în 
1864, predă unui număr de 43 de elevi, în 1867 ajunge la 91.

(Sursa: www.istorie-pe-scurt.ro)
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Calculaţi şi coloraţi!

Descoperă lumea:
Curiozităţi pe care

nu le ştiai până acum

Răspunde corect!

– Printre ingredientele folosite 
la confecţionarea dinamitei 
se numără şi arahidele.

– Cangurii nu pot merge cu spatele.
– În timp ce dormim nu putem simţi niciun miros.
– Laptele hipopotamilor femelă este roz.
– Unghiile cresc mai repede atunci când este frig afară.
– Într-un an sunt 31.556.926 secunde.
– Pe planeta Venus plouă cu metale.
– Un tsunami poate călători la fel de repede precum un avion.
– Toţi bebeluşii se nasc cu ochii albaştri.
– Dacă mănânci prea mulţi morcovi s-ar putea să devii…portocaliu.
– Suprafaţa planetei Marte este acoperită cu rugină şi acest lucru 

face ca planeta să pară roşie.
– Frunzele pinului se folosesc pentru a afla starea vremii? Se pun 

două frunze aciculare pe un carton, aşa cum sunt ele aşezate în 
mod natural. Când frunzele se depărtează una de alta (datorita 
umidităţii ) este semn că va ploua.

– Frunzele arborelui tisa sunt toxice, putând duce la moarte.
– Mierea de salcâm este considerată cea mai fină miere.
– Pentru a stabili locul unde se poate amplasa o fântână este folosită 

o nuia de alun? Se mai spune că alunul ar vindeca muşcătura de 
şarpe.

Ceea ce ne înconjoară, de la na-
tură la vieţuitoare, planeta pe 
care trăim, dar şi celelalte pla-
nete din Univers nu contenesc 
să ne uimească. Tot timpul avem 
de descoperit lucruri cu adevărat 
uluitoare, care ne stârnesc curi-
ozitatea şi ne fac să căutăm şi să 
aflăm şi mai multe…aşa cum sunt 
şi cele de mai jos:

1. Care este cea mai comună problemă medicală?
2. Cine este cel care a câştigat cele mai multe premii Oscar?
3. Ce produs dulce rezultă din nectarul florilor pe care îl colectează 

albinele?
4. Care este numele şcolii pe care o frecventa Harry Potter?
5. Ce ţară este numită şi patria cangurilor?
6. Din ce copac provin ghindele?
7. Care este prima culoare din curcubeu?
8. Care este numele ursului din Cartea Junglei?
9. Care este numele cowboy-ului jucărie din Toy Story?
10. Ce oraş Italian este faimos pentru turnul sau înclinat?
11. Câţi ani sunt într-un mileniu?
12. Care este numele prinţesei din Peter Pan?
13. Calul este cel mai rapid animal de pe pământ. Adevărat sau Fals?
14. Câte lături are un triunghi?
15. În ce galaxie se află Pământul?
16. Iedul este puiul cărui animal?
17. Ce personaj celebru din lemn a ieşit din mâinile lui Gepetto?
18. Care este numele zeului grec al muzicii?
19. Care a fost numele original al lui Mickey Mouse?
20. Cine a pictat Mona Lisa?
21. Lângă ce mare oraş european se află Palatul Versailles?
22. Din partea cărei ţări au primit Statele Unite ale Americii, drept 

cadou, Statuia Libertăţii?
23. Ce rezultă prin îngheţarea apei?
24. Care este prima gimnastă care a obţinut nota 10 la Olimpiada?
25. Ce purta tot timpul Fred Flintstone în jurul gâtului?
26. Cine este cunoscut drept părintele Jocurilor Olimpice?
27. Ce rezultă prin fierberea apei?
28. Din ce cauză cad obiectele pe jos atunci când le scapi?
29. Cine este inventatorul telefonului?

Testează-ţi cunoştinţele din domenii diverse
răspunzând corect la întrebările de mai jos.

Răspunsuri: 1.Caria dentară; 2.Walt Disney; 3.Mierea de 
albine; 4.Hogwarts; 5.Australia; 6.Stejar; 7.Roșu, 8.Baloo; 
9.Woody; 10.Pisa; 11.1.000; 12.Tinkerbell; 13.Fals, 14.Trei; 
15.Calea Lactee; 16.Capra;17.Pinocchio; 18.Apollo; 19.Mor-
timer Mouse; 20.Leonardo da Vinci; 21.Paris; 22.Franța; 
23.Gheață; 24.Nadia Comăneci; 25.O cravată; 26.Pierre de 
Coubertin; 27.Aburi; 28.Din cauza gravității; 29.Alexander 
Graham Bell
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Pe 11 iulie 2016 era promulga-
tă legea 146/2016, care modifica 
legea 102 din 1992, prin care se 
stabileau simbolurile heraldice 
ale României: „Scutul mare, pe 
albastru, are o acvilă de aur cu 
capul spre dreapta încoronată, 
cu ciocul şi ghearele roşii, cu 
aripile deschise, ţinând în cioc o 
cruce ortodoxă din aur, în ghea-
ra dreaptă o sabie, iar în gheara 
stângă un buzdugan”. Diferenţa 
faţă de vechea lege este cuvântul 
încoronată. Până la 31 decembrie 
2018 ambele steme (cu sau fără 
coroană) puteau fi utilizate. Începând cu 1 ianuarie 
2019 se se foloseşte doar acvila încoronată. Care 
este originea acestui obiect?

Pe 10 mai 1881 a avut loc încoronarea suveranilor 
României, Carol şi Elisabeta. Evenimentul fusese 
programat pentru luna martie, când prin lege Ro-
mânia fusese proclamată regat. Asasinarea ţarului 
Aleksandru al II-lea a făcut ca frumoasa ceremonie 
să fie amânată. Noua dată a fost aleasă 10 mai, pen-
tru a coincide cu depunerea jurământului din 1866 
şi independenţa din 1877. În dimineaţa lui 10 mai, 
ceremonia a fost anunţată prin 21 de salve de tun. 
La ora 10.15, regele şi regina au plecat de la palatul 
Cotroceni la Gara de Nord, unde începea cortegiul 
încoronării. De aici, regele călare şi regina într-o 
trăsură trasă de opt cai au pornit în fruntea coloa-
nei alcătuită din jandarmi, militari, persoane oficiale. 
Suveranii au fost întâmpinaţi la mitropolie de şeful bisericii 
şi de alte feţe bisericeşti. Pe dealul Mitropoliei se aflau delegaţii 
judeţelor, circa 6000. Regele şi regina s-au închinat la icoanele din 
biserică, după care au luat loc la tribuna amenajată în aer liber. A 
urmat oficierea serviciului divin. Patru generali au adus coroanele 
regale, iar mitropolitul primat şi mitropolitul Moldovei au dat bine-

cuvântarea solemnă: 101 de focuri de tun 
au anunţat evenimentul.

Coroana regelui era făcută din oţelul 
tunurilor turceşti capturate la Plevna. 
Regele a ales oţelul şi nu aurul pentru a 
simboliza vitejia ostaşilor în Războiul de 
Independenţă. Coroana de oţel a fost fă-
urită de către elevii şi soldaţii meseriaşi ai 
Arsenalului Armatei din Bucureşti. S-au 
făcut trei modele aproape identice. Unul 
dintre ele a rămas la Muzeul Arsenalului, 
nefiind terminat, cercul frontal diferind 
de acela al celorlalte două modele. Al 
doilea, modificat, a fost aşezat pe globul 
purtat de acvila din vârful unei coloane 

de piatră din Bulevardul Carol, Piaţa C.A. Rosetti. 
Al treilea model este cel primit de Regele Carol I şi 
se compune dintr-un cerc frontal cu opt fleuroane 
şi tot atâtea mărgăritare, împodobit cu modele de 
pietre preţioase, toate stilizate din oţel. Cele opt 
fleuroane sunt unite, în vârful coroanei, de Crucea 
Trecerea Dunării. Coroana cântăreşte 1.115 grame 
şi este realizată din zburătura unui tun (partea din 
faţă a ţevii) de calibru 90 mm, fabricat la atelierele 
F. Wöhlert din Berlin.

În cadrul ceremoniei, Regele declara: „Cu mân-
drie primesc această Coroană, care a fost făcută din 
metalul unui tun stropit cu sângele eroilor noştri şi 
care a fost sfinţită de Biserică. O primesc ca simbol 

al independenţii şi puterii României”.
De atunci, Coroana de Oţel care astăzi e păstrată la 

Muzeul Naţional de Istorie a României a fost purtată de Re-
gele Ferdinand I, în momentele Marii Uniri de la Alba Iulia, dar şi de 
către Regele Mihai, la a doua sa încoronare, pe 6 septembrie 1940. În 
decembrie 2017, simbolul Coroanei i-a stat alături ultimului Rege al 
României pe întreg parcursul ceremoniilor funerare.

(Sursa: www.istorie-pe-scurt.ro)

nei alcătuită din jandarmi, militari, persoane oficiale. 
Muzeul Naţional de Istorie a României a fost purtată de Re-

Piane noi pentru trei şcoli româneşti

Timişoara, legată prin curse aeriene de Germania

Povestea coroanei de oţel, care de
la 1 ianuarie 2019 este pe stema României

În cursul anului trecut, trei 
şcoli gerenale pentru elevii de 
naţionalitate română s-au îmbo-
găţit cu piane noi. Ne-am convins 
de acest lucru la serbarea „Vocea 
Crăciunului” de la Bătania, unde 
juriul concursului le-a oferit un 
cântec-surpriză concurenţilor şi 
publicului, cântat la noul pian de 
către elevul Roland Riştin, acom-
paniat de profesoarele Magda 
Vereş şi Ancuţa Faur. 

După cum ne-a informat 
doamna Necsevné Kósa Ildikó, re-
ferent economic pentru şcoli din 
cadrul Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria, pe lân-
gă şcoala din Bătania, şi şcolile 
din Jula şi Săcal au beneficiat de 
câte-un pian electronic nou, din-
tr-un fond de un milion de forinţi 
asigurat pentru AŢRU din partea 
Ministerului Resurselor Umane, 
de la Budapesta.                          E.Ş.

Aeroportul Internaţional Timişoara vine cu veşti bune la începutul 
anului 2019. Compania germană Eurowings va efectua zboruri din 
capitala Banatului, transmite Romanian Global News.

O nouă companie aeriană va începe operarea începând cu luna 
iunie 2019 cu zboruri directe din Timişoara spre şi dinspre Germania. 
Este vorba de Eurowings – o companie aeriană low-cost subsidiară 
companiei Lufthansa. Începând cu 3 iunie 2019, compania va opera 
zboruri spre şi dinspre Stuttgart (Germania).

Zborurile spre Stuttgart sunt programate de trei ori pe săptămână, 
în zilele de luni, miercuri şi vineri. Acestea vor fi efectuate cu aero-
nave Airbus A319 şi vor pune la dispoziţie peste 140 de locuri/zbor.

Compania aeriană Eurowings este o companie înfiinţată în no-
iembrie 1996 şi este astăzi parte a grupului Lufthansa. Din 2015 oferă 
zboruri low-cost pentru peste 130 de destinaţii, inclusiv zboruri inter-
continentale. Scopul grupului Lufthansa este de a face din Eurowings 
unul dintre cele mai importante companii low-cost din Europa.
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În România, anul 2019 a fost desemnat 
„Anul Cărţii”

Bibliotecă reînnoită la Micherechi,
pentru toate generaţiile

Biblioteca comunală din Micherechi a fost de luni de zile în curs 
de renovare, iar rezultatul lucrărilor se poate vedea deja de oricine. 
În ziua de 19 decembrie, în prezenţa mai multor elevi de la şcoala 
generală, a profesorilor şi localnicilor interesaţi, a fost dată în folo-
sinţă biblioteca reînnoită, modernizată. Inaugurarea a fost ţinută 
de dr. Kovács József, deputat parlamentar, Margareta Tat, primăriţa 

satului, Rakonczás Szilvia, directoarea Bibliotecii Judeţene Bichiş şi 
Maria Condoroş, bibliotecară. Lucrările de renovare au costat în jur de 
5 milioane de forinţi. 

Biblioteca din Micherechi, care este dotată şi cu reţea wi-fi, cuprinde 
în jur de 6 mii de volume în limbile română şi maghiară, de la beletris-
tică la cărţi de specialitate, atât pentru adulţi cât şi pentru copii. E.Ş.

Preşedintele României, Klaus 
Iohannis a semnat, zilele trecute, 
decretul pentru instituirea anului 
2019 ca Anul Cărţii în România. 

Camera Deputaţilor a adoptat, 
pe 28 noiembrie, în calitatea de 
for decizional, proiectul de lege 
care prevede instituirea anului 
2019 drept „Anul Cărţii”, ocazie 
cu care se va lansa programul 
naţional „România citeşte”, care 
vizează promovarea lecturii în 
şcoli.

„Se instituie anul 2019 drept 
Anul Cărţii. În Anul Cărţii se 
lansează programul naţional 
România citeşte. Acesta se va 
desfăşura în cadrul unităţilor 
şcolare şi presupune organiza-
rea de întâlniri săptămânale ale 
elevilor cu voluntari (părinţi, 
personalităţi publice, jurnalişti 
etc) care să le citească fragmen-
te din opere literare în scopul 
încurajării lecturii”, se arată în 
proiectul legislativ.
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Integramă Retuş Glume
– De ce-ai întârziat, Bulă? întreabă doctorul.
– Mă scuzaţi, am trecut mai întâi pe la farmacist.
– Farmaciştii ăştia sunt nişte incapabili! răcneş-
te doctorul. Spun numai prostii. Şi, mă rog, ce 
tâmpenie ţi-a spus?
– Mi-a zis să vin să mă consultaţi dumneavoastră.

Bulă îşi primeşte permisul de conducere doar 
de câteva zile. În timp ce se plimba cu maşina 
pe străzile capitalei este oprit de un poliţist:
– Dumneata ai lovit cu maşina un om. Ştii ce 
trebuie să faci în astfel de cazuri?
– Da ştiu, răspunde speriat Bulă, îl iau în maşină 
şi-l duc la urgenţă!
– Atunci de ce nu procedezi aşa?
– Nu pot. Am deja cinci răniţi în maşină…

Un poliţist opreşte pe stradă un om beat criţă:
– De unde veniţi la ora asta?
– De la petrecerea de Revelion!
– Tu îţi baţi joc de mine? Revelionul a fost acum 
două săptămâni!
– Asta ştiu, dar abia acum mi-au sugerat gazdele 
să mă întorc acasă…

– Soţul meu mi-a spus că pălăria care mi-a adus-o 
cadou mă întinereşte cu 10 ani.
– Dar ce vârstă aveţi?
– 35 de ani.
– Vreau să ştiu… fără pălărie!

Soţia: Am un sac întreg de haine pe care vreau 
să le donez.
Soţul: De ce nu le arunci la gunoi? E mult mai 
uşor…
Soţia: Dar sunt persoane care suferă de foame 
şi chiar ar avea nevoie de hainele astea.
Soţul: Iubito, crede-mă că cei cărora li se po-
trivesc hainele tale, în mod sigur nu suferă de 
foame…

Reprezentantul României la Eurovision
2019 va fi desemnat pe 17 februarie

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Notiţe: C; M; CASAP; RUTA; TN; EL; ICRA; E; I; 
AVANT; SCAZATOR; I; HM; TERMEN; DIAVOL; 
AF; PROMISCUE; TAIA; EP; ZT; MUSUROAIE, 
CE; TM; LAUR; NERASI; NN; STRENGARIE.

Marea finală în care se va decide reprezentantul 
României la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv 
va avea loc pe 17 februarie, după spectacolul transmis 
în exclusivitate de TVR, informează un comunicat al 
organizatorilor.

Sub sloganul „Împlineşte visul!", seria selecţiei na-
ţionale debutează la Sala Polivalentă din Iaşi pe 27 ia-
nuarie, când vor fi stabiliţi primii finalişti. Spectacolul 
Eurovision va continua la Arad, pe 10 februarie, unde 
juriul şi telespectatorii vor califica alte şase piese pen-
tru finală, în decorul de la Sala Sporturilor „Victoria".

Dintre melodiile calificate în concurs, doar una 
va fi desemnată câştigătoarea Eurovision România.

„Pe 20 decembrie, juriul de preselecţie a anunţat 
semifinaliştii selecţiei naţionale Eurovision România 
2018. Dintre cele 126 de piese înscrise în concurs, doar 
23 au rămas în cursa pentru un loc pe scena din Tel Aviv.

 „Baya (Speechless)", cântată de MIHAI; 
„Daina", de Letiția Moisescu & Sensibil 
Balkan; „Dear father", de Laura Bretan; 
„Destin", de Trooper; „Discrete", de Xonia; „Give up now", de Johnny Bădulescu; 
„High heels on", de Echoes; „Ielele", de 2 Gents; „Independent", de Xandra și „Make 
me your man" de TWM. Acestora li se alătură cântecele „On a Sunday" – Ester Peony, 
„Pierd" – Dan Bittman, „Right now" – Olivier Kaye, „Rock this way" – Ommieh x 
Anakrisez, „Skyscraper" – Teodora Dinu, „Tears" – Georgy, „The call" – Berniceya, 
„The song of my heart" – The Four, „The way it goes" – Steam, „Underground" – 
Vaida, „We are the ones" – Claudiu Mirea, „Weight of the world" – Nicola, „Without 
you (Sin ti)" – Dya & Lucian Colareza și „Your journey" – Aldo Blaga.

Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 și 
16 mai și finala pe 18 mai.

Piesele ce vor putea fi ascultate
în semifinală sunt:

Dezlegarea integramei din numărul anterior
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Concert coral
Mihai Eminescu

Filarmonica de Stat Arad
15 ianuarie 2019

...................................................
14  IANUARIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.10: De dor 
și drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timișoara) 
17.55: Încheiere........................................................
15  IANUARIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri  
16.50: Programe culturale pe zona de 
vest a României/Agneta Nica 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Alfabet urban 
– Iași – serialul lectorului dr. Szabó Zsolt 
17.30: Festivaluri muzicale – Mamaia (dr. 
Mihaela Bucin) 17.55: Încheiere........................................................
16  IANUARIE  (Ştefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
17  IANUARIE  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei 17.30: Reportaje, interviuri 17.55: 
Încheiere  ........................................................
18  IANUARIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg România 
- 100 de povești de aur ale sportului 
românesc 17.25: Galeria interpreților 
de muzică populară / Radio România 
17.55: Încheiere........................................................
19  IANUARIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe și al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar  
16.25: De dor și drag - emisiune de fol-
clor realizată de Daniela Băcilă/Radio 
Timișoara 17.20 Emisiune de muzică 
ușoară /  Adrian Enache 17.55: Încheiere........................................................
20  IANUARIE  Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinței” – emisiune religioasă 
17.00: File de calendar 17.10: Retrospec-
tiva săptămânii (spicuiri din interviurile 
și reportajele difuzate pe parcursul săp-
tămânii) 17.55: Încheiere

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viața și tradițiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonați-vă la

la prețul 
de anul trecut!

-FOAIAe

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe unde-
le medii cu frecvențele de 873 kHz și 
1188 kHz. Pe internet la adresa: http://
www.mediaklikk.hu  (în direct la „Élő 
műsor/Nemzetiségi rádió”) sau în ar-
hivă la adresa http://www.mediaklikk.
hu/musor/roman

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

6722, Blv. Kossuth Lajos nr. 29.
Tel.: +36-62/549-201; +36-62/333-766

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

...................................................
„E-Foaia” este varianta electronică 
a „Foii” tipărite. Cititorii „E-Foii” vor 
avea avantajul că vor putea citi pa-
ginile revistei în color și cu o zi mai 
devreme decât ceilalți abonați.
„E-Foaia” cuprinde și acele articole 
și fotografii, care în ediția online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF și poate fi citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteți să căutați 
expresii sau conținuturi, dar puteți 
și printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

  3 luni – 1200 ft
  6 luni – 2000 ft
12 luni – 3500 ft...................................................

        UMOR
...................................................

...................................................

miercuri, 16 ianuarie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 16 ianuarie, Duna World, ora 13.50
În a treia emisiune Ecranul nostru din 
anul 2019 vă conducem la Szentendre, 
unde Autoguvernarea Română Locală 
a organizat, înainte de praznicele de 
iarnă, un concert de Crăciun, în cadrul 
căruia ne-au introdus în atmosfera 
de sărbătoare trei muzicieni tineri 
de excepţie. Melinda Kada Hodojo a 
cântat la vioară, iar fraţii Gheorghe 
şi Norbert Hodojo ne-au încântat cu 
piese interpretate la pian.
Realizator: Ştefan Crâsta

...................................................
REPREZENTANŢE

Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: Marius Maghiaru 
E-mail: uniuneaculturala@gmail.com
Website: www.romanul.hu...................................................
Autoguvernarea pe Ţară
a Românilor din Ungaria (AŢRU)
5700 Jula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: (+36-66) 463-951
Preşedinte: Tiberiu Iuhas
E-mail: atru@globonet.hu
Web: www.atruroman.hu
...................................................

MISIUNI DIPLOMATICE
Ambasada României 
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de permanenţă:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiți acest număr de 
telefon pentru a comunica situații de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariții de persoane), care reclamă 
urgență - la acest număr de telefon nu 
se fac programări și nu se furnizează 
informații consulare.
Ambasador: Marius Lazurcă
Website: http://budapesta.mae.ro/
E-mail: budapesta@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431,
                   (+36-62) 424-429
Telefon mobil de permanenţă:
                   (+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanenţă:
           (+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

INSTITUŢII CULTURALE
Institutul Cultural al României
la Budapesta
1146 Budapesta, str. Izsó nr. 5
Tel.: (+36-1) 383-2693
Coordonator: Eunicia Trif
E-mail: romankulturalis.intezet@
                 upcmail.hu
Web: www.icr.ro/budapesta...................................................
Institutul Cultural al României
la Budapesta – filiala Seghedin
6720 Seghedin, piața Dugonics nr. 2.
E-mail: rki.szeged@invitel.hu

Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Director: dr. Maria Berényi 
E-mail: romanintezet@gmail.com
Web: www.romanintezet.hu...................................................
Centrul de Documentare
şi Informare al AŢRU
5700 Jula, str. Sáros nr. 17
Director: Mariana Negreu Vetró
E-mail: postmaster@mroodok.t-online.hu

...................................................

...................................................

...................................................

Muzică

...................................................

Programul Eminescu de la 
Arad continuă seria de eveni-
mente ale lunii ianuarie, reluând 
ca în fiecare an, de Ziua Cultu-
rii Naţionale, câteva dintre cele 
mai frumoase texte poetice, îm-
brăcate în forma sonoră a vocii 
acompaniate. De o delicateţe şi 
luminozitate comparabilă cu ace-
ea a lumii colindelor, cântecele pe 
versuri de Eminescu îi invită pe 
cei care iubesc muzica şi poezia 
la o emoţionantă întâlnire cu lie-
durile sau valsurile de inspiraţie 
românească, elegantele compo-
ziţii purtând semnătura clasici-
lor Gheorghe Dima, Aurel Eliade, 
Tudor Flondor, Ioan D. Chirescu, 
Sabin Drăgoi, sau a acelora care 
au îmbrăţişat limbajul muzicii 
romantice în deceniile mai apro-
piate: Vasile Spătărelu, Vasile Ti-
miş, Livia Teodorescu Ciocănea.

Acompaniaţi de pianistul So-
rin Dogariu, soprana Mirela Cu-
sursuz, baritonul David Buzgău şi 
corul academic dirijat de Robert 
Daniel Rădoiaş, îl au ca invitat al 
serii de marţi, 15 ianuarie 2019, 
în concertul de la ora 19.00, pe 
actorul Valentin Voicilă.

SPICUI, spicuiesc, vb. IV. Tranz. 1. A 
culege spice (1) din lan; a adu-
na spicele rămase după sece-
rat. 2. Fig. A culege 
(de ici, de colo), a 
extrage (materi-
ale documentare) 
din diferite izvoare 
(alegând dintr-o 
cantitate mai mare). [Prez. 
ind. şi: spícui] – Spic + suf. -ui.
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„În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; 
că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi 
Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai 
arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ție.”

Troparul sărbătorii Botezului Domnului răsună şi azi în satele 
locuite de români în Ungaria, când preotul, alături de câţiva co-
pii însoţitori, în primele zile ale noului an, se duce pe la casele 
credincioşilor pentru a le aduce, prin stropirea cu apă sfinţită, 
binecuvântarea Sfintei Treimi.

Boboteaza sau Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută şi 
sub denumirile „Arătarea Domnului” şi „Epifania”, este celebrată 
de creştini pe 6 ianuarie, iar, pe lângă sfinţirea apei, include şi o 
serie de obiceiuri şi tradiţii.

Boboteaza face parte din seria celor 12 sărbători creştine 
importante şi este menită să reamintească faptele petrecute la 

Boboteaza la românii din Ungaria
apa Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în viaţa 
publică. Boboteaza înseamnă înnoirea omului creştin.

Credincioşii consideră că apa de la Bobotează are 
o putere deosebită, pentru că a fost sfinţită printr-o 
îndoită chemare a Sfântului Duh, iar sfinţirea are 
loc chiar în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în 
apele Iordanului. Apa sfinţită la biserică în această 
zi şi luată de credincioşi nu se strică niciodată. Prin 
agheasmă se înţelege atât apa sfinţită, cât şi slujba 
pentru sfinţirea ei.

Sărbătoarea Bobotezei este cunoscută atât în Bi-
serica Ortodoxă, cât şi în Biserica Romano-Catolică şi 
Greco-Catolică. Botezul Domnului este amintit încă din 
secolul al II-lea e.n. de Sfântul Clement Alexandrinul şi 
în secolul al III-lea de Sfântul Grigorie Taumaturgul.  E.Ş.

APATEU

BĂTANIA

JULA
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