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Pe copertă:Sărbătorirea lui Mihai Eminescu
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Părerile autorilor nu coincid întotdeauna cu opinia Redacţiei. Respon-
sabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor publicate în Foaia 
românească aparţine autorilor. Foaia românească nu garantează 
publicarea textelor nesolicitate de redacţie.

Poza săptămânii

28 ianuarie, luni, Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie
      şi Iacob Sihastrul; Sf. Mc. Haris 
29 ianuarie, marţi, Sf. Mc. Parigorie, Iacob, Iperechie, Mochie
        citeţul, Romano, Iacov, Silvan, Luca, Filotei, Aviv şi Iulian 
30 ianuarie, miercuri, †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, 
      Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur 
31 ianuarie, joi, Sf. Mc. Diodor, Serapion, Papia, Nichifor 
        şi Claudiu; Sf. Doctori fără de arginţi, făcători de minuni,
      Chir şi Ioan  
    1 februarie, vineri, Sf. Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sf. Mc. 
      Felicitas, Trifon şi Perpetua; Înainte-prăznuirea  
      Întâmpinării Domnului; Sf. Vasile, ep. Tesalonicului  
  2 februarie, sâmbătă, (†) Întâmpinarea Domnului
     (Stratenia); Sf. Mc. Agatodor, Iordan şi Gavriil
   3 februarie, duminică, Sf. Nicolae al Japoniei; Sf. şi Dreptul 
     Simeon, primitorul de Dumnezeu.Duminica a XXXII-a
     după Rusalii (a lui Zaheu)

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

Veronica Garami, distinsă
de Primăria Julei

Bal românesc la Bătania

Balul panglicii la Liceul 
„N. Bălcescu” din Jula

Foto: Anca Becan

La Micherechi se organizează şi concurs de citire
în limba română pentru adulţi?

Î n ziua de 19 ianuarie, la Primăria oraşului Jula a avut loc o re-
cepţie de Anul Nou, oferită de primarul Görgényi Ernő. În cadrul 

evenimentului au fost înmânate premii unor personalităţi julane, 
care s-au remarcat în diferite domenii de activitate. 

Au fost distinse cu premiul „Julani de succes” şase personalităţi 
(profesori, artişti, poeţi, scriitori), printre care s-a aflat şi doamna 
Veronica Garami, profesoară de muzică şi matematică la Şcoala ge-
nerală „Implom József ” din Jula, începând din anul 1992. Veronica 
Garami s-a născut la Bătania, studiile medii şi le-a terminat la Liceul 
„N. Bălcescu” din Jula. A obţinut diploma de profesor la Facultatea 
Pedagogică „Juhász Gyula” din Seghedin, în anul 1992. Imediat după 
obţinerea licenţei, a început să predea la şcoala generală din Jula, 
unde a pus mare accent încă de la începuturi pe mişcarea corală din 
cadrul şcolii la care a activat. Corurile dirijate de profesoara Garami 
au obţinut numeroase premii şi aprecieri la nivel naţional. Veronica 
Garami „îşi trăieşte viaţa pe baza unor valori pe care le prezintă şi 
elevilor săi, este un adevărat umanist, activitatea ei este un bun 
exemplu pentru oricine”, s-a arătat în laudatio.                                     E.Ş.

L iceul „N. Bălcescu” din Jula organizează, pe 9 februarie, Balul 
acordării panglicii. Absolvenţii celor două clase a 12-a, ai pro-

moţiei 2015–2019, pregătesc cu această ocazie părinţilor, profesorilor 
şi invitaţilor lor un program cultural care se va încheia cu un bal or-
ganizat de instituţie în cinstea lor cu ocazia majoratului. Rectificăm 
ştirea publicată în numărul de săptămâna trecută, deoarece festi-
vitatea nu va avea loc la Centrul Cultural Român, ci la Sala Sportivă 
„Prohászka Zsolt” (Jula, str. Ajtóssy Albert nr. 2). Evenimentul va 
începe la ora 18.00.

T radiţionalul bal românesc la Bătania va fi organizat pe 2 
martie. Iniţiat şi organizat de Autoguvernarea Românească 

locală, balul românesc se va ţine la Casa de Cultură „József Attila”. 
Balul românesc din Bătania adună la un loc, în fiecare an, români 
din Ungaria, cât şi din România, pentru a petrece, pentru a asculta 
muzică populară românească şi pentru a se cunoaşte mai bine. Pe-
trecerea va începe la ora 18.00.

„Lumea de mâine nu poate exista fără morală, 
fără credinţă şi fără memorie. Cinismul, interesul 
îngust şi laşitatea nu trebuie să ne ocupe viaţa. 
România a mers mai departe prin idealurile mari-
lor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil 
şi generos. (...)

Am servit naţiunea română de-a lungul unei vieţi lungi şi pline 
de evenimente, unele fericite şi multe nefericite. După 84 de ani de 
când am devenit Rege, pot spune fără ezitare naţiunii române: Cele 
mai importante lucruri de dobândit, după libertate şi democraţie, 
sunt identitatea şi demnitatea. Elita românească are aici o mare 
răspundere. (...)

Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, 
ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut 
de la copiii noştri.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!”
(Fragment din discursul Regelui Mihai, rostit în 

Parlamentul României, în 25 octombrie 2011)
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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

Vineri, 18 ianuarie, o delegaţie de la Bucureşti a Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni (MRP), formată din secretarul 
de stat Victor Alexeev şi Radu Cosma, şef serviciu acţiuni pentru 
comunităţile istorice româneşti, a efectuat o vizită de lucru la 
Jula, pentru a se întâlni cu reprezentanţii comunităţii istorice 
româneşti din Ungaria şi pentru a prezenta acestora metodolo-
gia proiectelor pe 2019 a MRP. Întâlnirile cu românii din Ungaria 
s-au desfăşurat în trei locaţii: la Liceul „Nicolae Bălcescu” din 
Jula, la sediul Uniunii Culturale şi la Episcopia Ortodoxă Română.

Vizita secretarului de stat din cadrul MRP
la românii din Ungaria

Delegaţia MRP a fost însoţită de către Florin Vasiloni, consulul general 
al României la Jula. Fiecare întrevedere din agenda secretarului de stat 
a constituit şi un prilej de prezentare a Ministerului pentru Românii 
de Pretutindeni şi a mecanismelor de finanţare oferite românilor din 
afara României. Scopul vizitei la Jula a fost de a încuraja dezvoltarea şi 
coeziunea mediului asociativ românesc din afara graniţelor, prin infor-
marea privind metodologia depunerii de proiecte, aferentă anului 2019.

Prima întâlnire a fost la Liceul „N. Bălcescu” din Jula, unde a delegaţia 
fost întâmpinată de Maria Gurzău Czeglédi, directorul instituţiei, Traian 
Kreszta, purtătorul de cuvânt al comunităţii româneşti în Parlamentul 
Ungariei, Tiberiu Juhász, preşedintele Autoguvernării pe Țară a Româ-
nilor din Ungaria, precum şi mulţi ai conducători sau reprezentanţi ai 
unor autoguvernări, asociaţii, instituţii româneşti din Bătania, Chiti-
ghaz, Apateu, Săcal, Aletea, Leucuşhaz, Macău, etc., cu toţii interesaţi 
de modul în care se pot depune proiecte pentru finanţare la MRP. 

La întâlnire, secretarul de stat MRP a subliniat importanţa păstră-
rii identităţii culturale, lingvistice, etnice şi religioase a comunităţii 
româneşti din Ungaria şi i-a asigurat pe cei prezenţi de susţinerea 
ministerului şi a statului român. Totodată, au fost prezentate în detaliu 
obiectivele ministerului pentru anul 2019, accentuându-se intenţia 
instituţiei de a încuraja depunerea de cât mai multe proiecte. 

Vizita demnitarului român a continuat cu o dezbatere derulată la 
sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. La această întâlnire 
a fost primit de către membri ai prezidiului UCRU, de redactorii săp-
tămânalului „Foaia românească”, de reprezentanţi ai unor asociaţii şi 
comunităţi locale româneşti. S-a discutat din nou despre finanţările 
nerambursabile oferite de MRP, şi s-a vorbit sincer şi deschis despre gre-
utăţile cu care se confruntă unele instituţii ale românilor din Ungaria.

Ultima întâlnire din agenda zilei a domnului Victor Alexeev a avut 
loc la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaira, unde delegaţia 
s-a întâlnit cu PS Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria şi alţi preoţi de la centrul eparhial. 

*
După întâlnirile de la liceu şi sediul Uniunii Culturale, domnul Victor 

Alexeev a acordat un interviu revistei noastre:
– După doar o lună şi jumătate de la numirea în funcţia de secretar de 

stat, întreprindeţi o vizită oficială la românii din Ungaria. Ştim că aţi fost 
şi la alte comunităţi istorice înainte să ajungeţi la noi în Ungaria. Care este 
scopul acestor deplasări ale dumneavoastră?

– Scopul principal al vizitei este să fac cunoştinţă cu toate grijile şi 
toate problemele comunităţii respective. Tot timpul, MRP şi doamna 
ministru Natalia Intotero îşi propune o mai profundă şi mai amplă 
conlucrare cu comunităţile şi cu mediul asociativ din comunităţile 
istorice ale României. De aceea, în ziua de astăzi mă aflu aici la dvs., 
de a întreprinde toate măsurile pentru a le îmbunătăţi. Totodată am 
venit şi cu colegul Radu Cosma, care este directorul secţiei pentru 
strategie al MRP, şi care va informa despre sesiunea de finanţare, care 
se va deschide în curând, şi despre proiectele şi programele care pot fi 
depuse la aceste programe de finanţare în beneficiul comunităţii dvs. 
Clar lucru că pentru comunitatea de aici ne propunem o îmbunătăţite 
considerabilă a tuturor acelor aspecte, care în ultimii ani au suferit, 
mai ales studierea limbii române, informarea comunităţii române, 
dar şi învăţământul superior al tuturor acelor tineri care doresc să-ţi 
prelungească studiile în România, ori la facultăţile care sunt în Ungaria.

– Sunteţi consilier în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 
deja de doi ani. Este o perioadă în care credem că aţi reuşit să cunoaşteţi pro-
blemele cu care se confruntă românii din jurul României. Cum priviţi dvs, ca 
român născut în Republica Moldova, aceste probleme? Pe care le consideraţi 
mai grave şi care ar fi cele mai urgent de rezolvat?

– Cele mai grave aspecte, care au avut de suferit, sunt conservarea 
tradiţiilor noastre şi educaţia. Aceste două aspecte necesită o atenţie 
mai mare a statului român. Pentru aceasta, statul român îşi propune 
mai multe programe de finanţare, începând de la educaţie şi termi-
nând cu mass-media.

– Cum credeţi că va fi anul 2019 faţă de anii anteriori pentru românii din 
afara graniţelor? Unul mai bun? Sau mai greu?

– Să ştiţi că ne confruntăm cu nişte provocări într-o logică care nu 
se înscrie în standardul şi convenţiile, tratatele internaţionale. Anul 
trecut, de exemplu, a avut de suferit comunitatea română din Ucrai-
na, unde ne-am deplasat deja de două ori. Unde la un moment dat, 
a trecut o lege care practic nu va permite comunităţii româneşti de 
acolo, ca în următorii 4 ani să poată studia în limba maternă. Acum 
suntem într-o fază de desfăşurare a unui proiect, care va permite tuturor 
tinerilor, copiilor, să primească burse, pentru a avea posibilitatea să 
studieze în limba maternă. Sigur că pentru aceste provocări apărute pe 
neaşteptate s-au întreprins toate măsurile, a fost o reacţie promptă a 
doamnei ministru şi a ministerului, care au găsit soluţia de moment şi 
credem în autorităţile ucrainene că se vor conforma convenţiei cadru 
şi a tuturor tratatelor şi standardelor europene.

– Astăzi aţi avut mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai românilor din 
Ungaria. Care credeţi că sunt cele mai urgente probleme pe care puteţi dvs. 
să le susţineţi?

– Guvernul României este deschis la orice provocare pentru a în-
treprinde măsurile respective, pentru a îmbunătăţi situaţia în comu-
nităţile istorice. La momentul dat, cea mai de urgenţă maximă este 
de a îmbunătăţi nivelul studierii limbii materne în şcolile bilingve de 

aici. De aceea, am iniţiat câteva soluţii astăzi. Un alt 
aspect este mediul asociativ, care ar trebui să fie mai 
activ, să depună proiecte pentru finanţare la MRP. Am 
avut astăzi solicitări şi pentru sprijinul unei biserici, care 
necesită reparaţii cât de urgente, toate aceste obiective 
ni le asumăm şi vom întreprinde toate măsurile ca să 
îmbunătăţim situaţia.                                                  A.B.–E.Ş.
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Alegeţi slujitori duhovniceşti, evlavioşi, 
serioşi şi harnici!

Dragi fraţi şi surori în Domnul 
Isus Cristos,

Prin îndurarea lui Dumnezeu, 
suntem printre privilegiaţii care 
au intrat în Anul 2019. Mă rog 
Stăpânului şi Părintelui nostru, 
ca să trăim fiecare zi din acest an 
în voia Sa, pentru gloria Sa (Co-
loseni 3:17; 1 Petru 5:11). Aşa cum 
ştiţi, în prima parte a acestui an 
vom avea alegeri la nivel local, 
teritorial şi naţional. Având în 
vedere rolul deosebit de impor-
tant al celor aflaţi în conducerea 
bisericilor, a comunităţilor teri-
toriale şi a Uniunii, vă chem să 
ne unim în rugăciune şi să cerem 
Domnului cu insistenţă alegerea în toate bisericile şi în structurile 
organizatorice ale cultului a unor oameni duhovniceşti, maturi, 
disponibili şi capabili. Să ne rugăm insistent ca fraţii şi surorile din 
adunările noastre să aleagă membrii comitetelor prin călăuzire 
cerească, pe criterii şi principii biblice, fără acţiuni lumeşti, fireşti 
(Fapte 6:1-6). Să ne rugăm fierbinte ca delegaţii bisericilor la Adu-
nările Generale ale comunităţilor să aleagă slujitorii din comitet 
pe criterii şi principii biblice (1 Timotei 3:1; Tit 1:5), analizând atât 
caracterul persoanei, cât şi lucrarea pe care a făcut-o în biserica 
locală şi în comunitatea teritorială. Să îndrăznim şi să mijlocim 
împreună cerând Domnului ca membrii noului Consiliu al Uniu-
nii să fie oameni evlavioşi, slujitori gata de sacrificiu, care iubesc 
lucrarea Domnului şi sunt gata să colaboreze de dragul Domnului 
Isus pentru binele întregii ţări (Exod 18:21; 1 Corinteni 3:5-10). Să ne 
rugăm ca delegaţii bisericilor la Congresul din 24–25 mai să aleagă 
pe principii biblice şi prin călăuzirea Duhului Sfânt pe aceia pe 
care i-a chemat şi i-a ales în prealabil Dumnezeu (Fapte 20:18-28; 
2 Corinteni 11:23-29).

Fraţi şi surori, anumite aspecte în lucrarea din bisericile creşti-
ne baptiste din România nu sunt aşa cum am dori. Din nefericire, 
sunt multe domenii în care trebuie să ne pocăim şi să devenim mai 
serioşi. Dacă ne vom smeri, dacă vom cere îndurare, dacă ne vom 
pocăi, dacă vom alege din toată inima să-L iubim şi să-L urmăm pe 
Domnul, sunt şanse să primim îndurare (Iacov 4:8). Când slujitorii 
aleşi vor fi oameni mai duhovniceşti, mai evlavioşi, mai smeriţi şi 
mai harnici, adică oameni după inima Domnului, vor avea parte de 
inspiraţie, de călăuzire şi orice va fi nevoie pentru a conduce Turma 
lui Cristos exact aşa cum îşi doreşte El.

Fraţi şi surori, nici România nu arată bine. După aproape 30 de 
ani de libertate, corupţia este în floare, necredinţa este în creşte-
re, lenea este promovată şi păcatele sunt legalizate. Ultimii ani 
ne-au demonstrat că tot mai mulţi români au renunţat la valorile 
lor creştine. În conjunctura prezentă, şansa României nu depinde 
nici de Vest şi nici de Est. Şansa României, singura şansă reală şi 
funcţională este întoarcerea românilor în mod individual şi serios 
spre Dumnezeu (Fapte 2:38). Anii de libertate ne-au demonstrat 
încă o dată că adevărata schimbare trebuie să aibă loc în fiecare 
persoană şi să înceapă din interior, din inimă. Pentru ca România 
să poată auzi şi vedea Evanghelia este vital ca cei mântuiţi, adică 
noi, să fim ceea ce a decis Salvatorul nostru. Numai când fiecare 
credincios baptist va fi o evanghelie vie (2 Corinteni 3:2), oamenii 
vor avea şansa să înţeleagă mai bine iubirea lui Cristos şi să o pri-
mească. Cum viaţa credincioşilor în afara adunărilor şi în adunare 
este influenţată de cei din conducere, este important să ne rugăm 
mult de tot pentru oamenii care vor fi aleşi la nivelele de slujire 
menţionate.

Mulţumesc Domnului pentru toţi cei care aţi folosit înţelept 
săptămâna de rugăciune, dar sper că nu v-aţi oprit acolo. Continu-

Viorel Iuga către toate Bisericile Creştine Baptiste din România

aţi să vă rugaţi în case şi în adu-
nări pentru alegerile la fiecare 
nivel. Dacă vom alege slujitori 
duhovniceşti, evlavioşi, serioşi 
şi harnici, şansele ca Dumnezeu 
să folosească bisericile baptiste 
vor creşte.

Iată câteva sugestii practice 
care vă pot ajuta în rugăciune 
şi în acţiune:

Alegeţi oameni de caracter.
Din nefericire sunt şi printre 

noi, prin adunările noastre, oa-
meni care nu au prea mult de-a 

face cu naşterea din nou şi nici cu caracterul lui Cristos. Ştiind 
aceasta, vă rog, alegeţi oameni sfinţi şi cât mai puţin controversaţi. 
Dumnezeu îi binecuvântează şi îi foloseşte pe cei sfinţi. Fără bine-
cuvântarea Lui nu putem fi binecuvântare pentru alţii. Nu alegeţi 
oameni ce se inspiră în gândire şi în acţiune din sistemul lumesc 
sau din cel politic. Alegeţi oameni ce se inspiră de la Isus Cristos şi 
de la apostoli. Nu alegeţi oameni care v-au favorizat ceva, deoarece 
aceasta va dovedi lacunele din caracterul vostru. Alegeţi oameni 
care seamănă mult cu Domnul Isus Cristos.

Alegeţi oameni competenţi.
Mă refer la o competenţă vizibilă, dovedită, recunoscută. Că-

utaţi oameni care să cunoască Cuvântul, să fi făcut ceva în viaţa 
de credinţă şi slujirea de până acum. La nivel de reprezentare şi 
direcţie, găsiţi slujitori competenţi în Cuvânt, competenţi în relaţii, 
competenţi în familie, competenţi în biserică. Nu alegeţi pe cei ce 
doar promit că vor face, ci pe cei care au dovedit că pot face ceva.

Alegeţi oameni disponibili.
Alegeţi oameni care sunt gata să plătească preţul implicării. Nu 

propuneţi sau alegeţi oameni care nu sunt în stare să răspundă la un 
email, la un telefon… Nu delegaţi oameni care deşi sunt anunţaţi cu 
jumătate de an sau chiar un an înainte nu au timp pentru întâlniri. 
Nu alegeţi oameni care vin la întâlniri doar ca să fie prezenţi, dar 
nu participă decât cu trupul şi se gândesc cum ar putea să plece 
mai repede la ale lor.

Alegeţi oameni susţinuţi.
Când vorbim de slujitori în conducerea comunităţilor sau al UBR, 

este bine să fie o decizie la nivel de comitet şi chiar una la nivel de 
adunare generală a bisericii. Este mare diferenţă să lucrăm şi să fim 
reprezentaţi de oameni iubiţi şi susţinuţi de biserica în care slujesc 
şi alta este să avem oameni care trăiesc mereu cu sentimentul că 
trebuie să fugă sau să fure din timpul bisericii. Dacă biserica nu le 
dă acordul şi binecuvântarea de ce am vrea să îi folosim noi? Nu 
ştie biserica mai bine ca noi cine sunt oamenii care o slujesc?

Alegeţi prin Duhul Sfânt.
Numai Dumnezeu cunoaşte trecutul, inima şi viitorul oameni-

lor. În timp ce ne facem partea în cercetare, să nu uităm că alegem 
slujitori pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să îi alegem prin călăuzirea 
Lui şi vom fi binecuvântaţi.

Vă doresc din inimă un an în binecuvântarea divină, pentru a 
putea fi folosiţi de Domnul spre binecuvântarea altora.

Cu preţuire,
Păstor Viorel Iuga

Preşedinte, Uniunea Comunităţilor Creştine Baptiste
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„Guvernul Ungariei consideră minorităţile naţionale ca o resursă”, 
a declarat pe 16 ianuarie, Soltész Miklós, secretarul de stat ungar în 
cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, responsabil pentru relaţia cu 
cultele, minorităţile şi societatea civilă, în localitatea Chitighaz, 
cu ocazia predării noii săli de mese şi a bucătăriei şcolii generale a 
naţionalităţii române. 

Investiţia de aproape 30 milioane de forinţi a fost inaugurată în 
cadru festiv, în prezenţa secretarului de stat Soltész Miklós, doamna 
Maria Gyuricska Kalcsó, primarul localităţii Chitighaz, Traian Kreszta, 
purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul Ungariei, Tiberiu 
Juhász, preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, 
Tircsi Richárd, şeful Departamentului pentru Naţionalităţi din cadrul 
Ministerului Resurselor Umane, de la Budapesta. 

Gazda evenimentului, Erica Borbély, directoarea şcolii bilingve din 
Chitighaz, după ce a făcut o scurtă prezentare a instituţiei pe care 
o conduce, a subliniat că, începând din anul 2012, de când şcoala a 
ajuns în administrarea AȚRU, Ministerul Resurselor Umane de la 
Budapesta a acordat un sprijin total de 47 milioane de forinţi, din 
care s-au făcut îmbunătăţiri ale condiţiilor de funcţionare, diferite 
renovări şi dezvoltări infrastructurale la şcoala şi grădiniţa româ-
nească, la care învaţă azi aproape 200 de copii. 

La rândul său, Traian Kreszta, purtător de cuvânt în Parlamentul 
de la Budapesta, a evocat greutăţile de la începuturile preluării in-

stitituţiilor de învăţământ, precizând că funcţionarea acestora azi 
este liniştitoare, deoarece din momentul în care autoguvernările 
naţionalităţilor au obţinut reprezentare parlamentară, subvenţiile 
au crescut de cinci ori. În ultimii 6 ani, au fost reînnoite instituţiile 
de învăţământ ale naţionalităţii române în Bătania, Chitighaz, Jula 
şi Aletea.

Secretarul de stat Soltész Miklós a numit exemplară relaţia din-
tre guvern şi cele 13 autoguvernări ale naţionalităţilor din Ungaria. 
După cum a precizat, această bună colaborare poate fi privită ca un 
exemplu în Europa, „dacă acest exemplu va fi urmat de mulţi, atunci 
Europa va rămâne şi în deceniile, chiar secolele următoare, diversă, 
multietnică, şi totuşi unită”. A făcut referire şi la următoarele două 
alegeri. Legat de alegerile europarlamentare a afirmat că „ori imi-
graţia, ori rămânem state naţionale”. El a declarat că atât Ungaria, 
cât şi România ar dori să rămână state naţionale, dar este important 
pentru toţi să se consolideze în continuare viaţa naţionalităţilor din 
ţările respective. În legătură cu alegerile locale din toamnă, Soltész 
a subliniat importanţa alegerilor autoguvernărilor de naţionalitate.

Atât secretarul de stat cât şi directoarea şcolii au amintit despre 
proiectul câştigat recent, de 414 milioane de forinţi, din care va fi 
construită o nouă sală de sport şi o sală de clasă specială.

La evenimentul festiv, elevii şcolii din Chitighaz au prezentat un 
program cu poezii, cântece şi dansuri populare.                         E. Şimon

La invitaţia purtătorului de 
cuvânt al românilor în Parla-
mentul de la Budapesta, Traian 
Kreszta, joia trecută, pe 17 ianua-
rie, comisarul ministerial pentru 
politica de vecinătate din Unga-
ria, domnul Kalmár Ferenc, care 
este şi co-preşedintele Comisiei 
mixte interguvernamentale ro-
mâno-maghiară, a efectuat o vi-
zită la românii din Bătania şi Jula. 

Însoţit de parlamentarul ro-
mân şi de preşedintele AȚRU, 
Tiberiu Juhász, comisarul minis-
terial a participat la o întâlnire 
cu conducerea şcolii generale româneşti din Bătania, unde a făcut 
cunoştinţă cu realizările din ultimii ani, dar şi cu problemele cu care 
se confruntă comunitatea românilor din acest oraş. La acest capitol, 
Traian Kreszta a cerut ajutor pentru construirea unei noi case paro-
hiale lângă biserica ortodoxă română din Bătania.

Discuţiile purtate apoi la sediul din Jula al 
Autoguvernării pe Țară s-au axat pe probleme 
mai generale, cum ar fi viitoarele alegeri de 
autoguvernări minoritare, funcţionarea şcolilor 
româneşti, scăderea tot mai mare a numărului 
românilor în unele localităţi bihorene, unde 
există biserici româneşti.

Cu ocazia vizitei la Şcoala generală şi Liceul 
„N. Bălcescu”, Kalmár Ferenc s-a întreţinut cu 
conducerea instituţiei făcând cunoştinţă cu 
specificul acestei şcoli, la care în acest moment 
învaţă peste 400 de elevi. Directoarea Maria Gur-
zău Czeglédi a vorbit despre realizările infrastruc-
turale din ultimii ani, dar şi despre conţinutul 
învăţământului bilingv românesc şi unguresc 

din această şcoală. În încheiere, comisarul ministerial a fost condus 
prin clădirea şcolii, intrând chiar şi la câteva clase de copii. 

Cu detalii despre experienţele acestei vizite vom reveni în numă-
rul următor cu un interviu realizat cu comisarul ministerial Kalmár 
Ferenc.                                                                                                                          E.Ş.

Comisarul ministerial Kalmár Ferenc,
în vizită la românii din Bătania şi Jula

Şcoala bilingvă din Chitighaz s-a îmbogăţit 
cu o nouă sală de mese
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Elevii Şcolii generale „Lucian Magdu” din Bătania au sărbătorit, 
pe 15 ianuarie, la nivel de instituţie, Ziua Culturii Române şi şi-au 
amintit prin mai multe activităţi de poetul naţional Mihai Eminescu. 

Elevii de la clasele mici au confecţionat, împreună cu doamnele 
învăţătoare, o cărticică cu informaţii despre viaţa lui Eminescu, lu-
cruri simple, adecvat vârstei. Apoi au audiat, citit şi transcris poezia 
„Somnoroase păsărele”. Versurile au fost scrise pe inimioare, care au 
format ulterior penajul lebedei care apare şi în poezie.

Cei mari au ascultat poezii, cântate sau recitate, au urmărit o pre-
zentare despre viaţa lui Eminescu pe baza căreia au completat apoi, 
pe câte o frunză, informaţii despre activitatea poetului, au realizat 
un inventar cu cele mai cunoscute poezii şi basme ale lui Eminescu. 
Frunzele cu informaţii au fost lipite pe trunchiul unui copac denumit 
de către ei „Teiul lui Eminescu”.

Eminescu, elogiat de copiii şcolii generale
din Bătania

Următoarele citate despre importanţa cititului în viaţa noastră 
te vor inspira să citeşţi mai mult. Cititul este una dintre activităţile, 
care îţi vor lărgi întotdeauna orizontul şi te va ajuta de fiecare dată 
să găseşti răspunsul multor întrebări sau situaţii în care te afli.

„A învăţa să citeşţi este că şi când ai aprinde un foc. Fiecare silabă 
e o scânteie.” – Victor Hugo
„Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei 
şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii.” – Mihai 
Eminescu
„Odată ce înveţi să citeşţi, vei fi pentru totdeauna liber” – Frederick 
Douglass
„Lectura este o călătorie interioară!” – Costel Zagan
„Nu există prieten la fel de loial ca o carte” – Ernest Hemingway
„Orice carte care îi formează unui copil deprinderea de a citi, de a 
face din lectură una dintre nevoile sale, e bună pentru el” – Maya 
Angelou
„De câte ori citeşţi o carte, un-
deva în lume se deschide o uşă, 
care lasă să între mai multă lu-
mină”. – Vera Nazarian
„O carte adevărată nu este una 
pe care o citim, ci una care ne 
citeşte.” – W. Auden
„Cărţile sunt portaluri magice 
unice.” – Stephen King
„Dacă nu-ţi place să citeşţi, 
înseamnă că n-ai găsit cartea 
potrivită.” – J.K. Rowling
„Voi apăra importanţa cititului 
înainte de culcare până la ulti-
ma mea răsuflare” – J.K.Rowling

Citate celebre despre citit Două jocuri cu zăpadă
Când afară e iarnă în toa-

tă regula, adică ne bucurăm 
din plin de stratul generos 
de zăpadă pufoasă, cel mai 
plăcut mod în care îţi poţi pe-
trece ziua este afară, la joacă. 
Pentru această iarnă încear-
că nişte jocuri în zăpadă noi, 
alături de prietenii tăi.

Caută-l pe Yeti!
Pentru acest joc este nevoie de o zonă destul de mare, unde este 

multă zăpadă, în care acesta să se poată desfăşura. Apoi, se va stabili 
primul jucător, care va fi Yeti.

Yeti se îndepărtează de grup şi merge, lăsând urme adânci în stratul 
de zăpadă. Yeti poate încerca să îi deruteze pe ceilalţi jucători, care vor 
porni în căutarea lui şi poate merge într-un picior, poate face salturi, 
merge cu spatele peste urmele pe care le face.

Grupul de jucători va aştepta câteva minute înainte să înceapă să îl 
caute. Apoi, copiii pleacă în căutarea lui Yeti, urmărind amprentele pe 
care acesta le-a lăsat în zăpadă. Dacă Yeti reuşeşte să se întoarcă de 
unde a plecat, fără să fie văzut, el se salvează. Dacă nu, primul jucător 
care îl vede este cel care devine următorul Yeti.

Cercul eschimosilor
Toţi jucătorii se aşază într-un cerc strâns cu mâinile întinse în faţă, 

palmele îndreptate în sus şi atingându-se unii pe alţii.
Primul jucător face un bulgăre mic de zăpadă şi îl pune în palmă. 

Apoi, va da bulgărele de zăpadă la următoarea persoană prin înclinarea 
uşoară a mâinilor şi prin rostogolirea acestuia. Bulgărele de zăpadă 
continuă să treacă de la un jucător la altul, din cerc. Jocul se încheie 
atunci când bulgărele de zăpadă cade pe jos sau se topeşte în mâinile 
calde ale jucătorilor.
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Scenetă eminesciană de Ziua Culturii Române, 
la şcoala din Jula

Ultimul fragment din poemul „Călin (file din poveste)”, de Mihai 
Eminescu, a fost pus în scenă cu ocazia zilei de naştere a poetului 
naţional Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850) şi de Ziua Culturii Române, 
la o serbare organizată pe 21 ianuarie, de către elevii Şcolii generale 
„N. Bălcescu” din Jula. Scena a fost aranjată pentru nunta lui Călin 
cu fata de împărat, iar decorul a fost unul tradiţional, costumele 
copiilor fiind alese ca atare.

În poemul „Călin (file din poveste)”, voinicul misterios intră în viaţa 
fetei de împărat pe neaşteptate, într-o noapte, după care dispare. Fata 
de împărat va naşte un copil, dar alungată de la palat de către tatăl 
său îşi găseşte adăpost în pădure, unde după şapte ani este găsită 
de Călin şi se căsătoresc. Căsătoria celor doi tineri constituie finalul 
fericit al poemului, iar acest tablou, din fragmentul opt, al poemului 
eminescian a fost pus în scenă de către elevii julani.

Tabloul scenetei a fost deschis printr-o descriere a povestitorilor. 
Mesele din scenă, frumos întinse şi aranjate pentru nuntă, aşteaptă 
mirenii, iar mirele vine din „codru”, însoţit de mireasă. Apropierea lor 
e anunţată de foşnetul uscat de frunze atinse de poala rochiei albe. 
Fata, personajul principal al basmului, a fost aleasă corespunzător 
poetului, nu i-au lipsit din păr nici florile albastre cu valoare simbolică 
şi nici steaua din frunte, ce reprezintă semnul unicităţii. 

Conform versurilor „Lin vioarele răsună, iară cobza ţine hangul”, 
a fost aleasă şi muzica din fundalul scenetei, după care a urmat 
secvenţa care încheie într-un mod neaşteptat această poezie epi-
co-lirică, printr-o minunată alegorie a nunţii, ai cărei protagonişti 
sunt gâzele, care au sosit şi ele la nuntă. Costumaţi în insecte, purici, 
bondari, lăcuste, fluturi, greieraşi şi alte personaje din poem, copilaşii 
de clasa întâi au participat şi ei la „nuntă”, unde mai mulţi dansatori 
au încins la finalul scenetei şi un joc. 

Elevii au fost costumaţi şi instruiţi pentru acest eveniment de 
către cadrele didactice: Maria Sucigan, Livia Stăvaru, Beata Kondoros 
Szöllősi, Tünde Cefan şi Ioan Nedro.                                                                                A.B.
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Ianuarie este iar „Luna plină de teatru”
la Arad

Crahul învăţământului
este crahul naţiunii

Programul perioadei următoare:
25 ianuarie, ora 19, Sala mare, „Take, Ianke şi Cadâr” de Victor Ioan 
Popa, regia Laurian Oniga
26 ianuarie, ora 19, Sala mare, „disputa” de Pierre de Marivaux, regia 
Vlad Massaci, Coproducţie: Teatrul Nottara Bucureşti şi Teatrul Clasic 
„Ioan Slavici” Arad
27 ianuarie, ora 17, Sala Studio, „Ai mei erau super!”, scenariu colectiv 
bazat pe întâmplări reale ale actorilor, regia Cristian Ban
27 ianuarie, ora 19.30, Sala mare, „Căsătoria” de N. V. Gogol, regia 
Laurian Oniga
29 ianuarie, orele 17 şi 19.30, Sala Studio, „Să ne cunoaştem mai bine”, 
scenariu colectiv, regia Cristian Ban
31 ianuarie, orele 17 şi 19:30, Sala Studio, „Flori de mină” de Székely 
Csaba, regia Ştefan Iordănescu
2 februarie, ora 19, Sala Studio, „Tatăl” de Florian Zeller, regia Radu 
Iacoban
3 februarie, ora 17, Sala Studio, „Tatăl” de Florian Zeller, regia Radu 
Iacoban
3 februarie, ora 19.30, Sala mare, „Apropo, aţi chemat pompierii?” – 
adaptare după „Telegrama” de Aldo Nicolaj, One man show cu Zoltan 
Lovas, regia Liana Didilescu
5 februarie, ora 19, Sala mare, „Don Juan se întoarce de la război” de 
Ödön von Horváth, regia Horia Suru
7 februarie, orele 17 şi 19.30, Sala de la 3, „Giulia / Singură acasă”, 
adaptare după Dario Fo şi Franca Rame, One woman show cu Angela 
Petrean Varjasi, regia Liana Didilescu

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad organizează, în perioada 
6 ianuarie şi 9 februarie, proiectul „Luna plină de teatru”. „Vorbim 
despre unul dintre cele mai îndrăgite proiecte ale Teatrului Clasic, 
un eveniment care aduce pe scenele de la Arad, în perioada 6 ia-
nuarie – 9 februarie 2019, nu mai puţin de 32 de spectacole. Preţul 
biletelor este de 10 lei pentru o reprezentaţie”, anunţă reprezen-
tanţii Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad.

9 februarie, orele 17 şi 19.30, Sala Studio, „Bull” de Mike Bartlett, 
regia Bobi Pricop

Proiectul „Luna plină de teatru” a debutat acum şapte ani, din dorinţa 
de a răsplăti publicul pentru faptul că, timp de un an, a fost alături 
de echipa Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. În fiecare an, programul s-a 
bucurat de un regim special în ceea ce priveşte preţul biletelor, toate 
fiind la acelaşi nivel: 10 lei pentru fiecare reprezentaţie.

La intrarea Universităţii din Stellenbosch (Africa de Sud), e afişat 
următorul text:
Distrugerea oricărei naţiuni nu necesită bombe atomice sau ra-
chete balistice intercontinentale. Trebuie doar scăderea calităţii 
învătământului şi permisiunea fraudei la examenele studenţilor.
Pacienţii mor în mâinile unor asemena medici.
Clădirile se prăbuşesc fiind construite de asemena ingineri.
Banii se pierd în mâinile unor asemenea economişti.
Dreptatea se evaporă în mâinile unor asemenea jurişti şi judecători.
Crahul învăţământului este crahul naţiunii.
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Povestea Conacului de la Foeni

Reşedinţa nobiliară a familiei Mocioni
de la Foeni va fi reabilitată, cu bani europeni

Se întoarce la frumuseţea de altădată unul dintre cele mai încân-
tătoare conace ale Timişului. Construit în 1750, ca locuinţă, conacul 
familiei Mocioni din Foeni este una dintre cele mai vechi clădiri de 
pe plaiurile bănăţene.

Consiliul Judeţean Timiş va depune, în scurt timp, un proiect cu o 
valoare de două milioane de euro. Cererea de finanţare va fi făcută 
în cadrul programului RO-Cultura, finanţat prin Granturile Spaţiului 
Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), informează 
opiniatimisoarei.ro.

Odată refăcut, conacul ar putea adăposti un muzeu dedicat me-
moriei familiei Mocioni, biblioteca comunală, dar şi spaţii pentru 
evenimente culturale şi ateliere pentru redescoperirea meşteşugu-
rilor tradiţionale.

Proiectul este gândit în cadrul unei strategii a CJT de dezvoltare 
integrată a zonei, fiind în directa legătură cu reabilitarea drumului 
judeţean Timişoara – Peciu Nou – Foeni, obiectiv aflat deja în im-
plementare.

„După cum am demonstrat deja, valorificăm la maximum oportu-
nităţile de finanţare care ne stau la îndemână. Am acoperit absolut 
toate domeniile şi fondurile disponibile pentru infrastructura ruti-
eră, sănătate sau şcoli speciale. Experienţa pozitivă de pâna acum 
în atragerea de finanţări îmi dă încredere că vom câştiga şi acest 
proiect. El este în directă legătură cu reabilitarea drumului judeţean 
Timişoara – Peciu Nou – Foeni, un proiect mare, pe fonduri europene, 
aflat deja în implementare. Vrem ca în perspectiva anului 2021, când 
Timişoara va fi Capitala Europeană a Culturii, să redăm timişorenilor, 
timişenilor, întregului judeţ, un asemenea spaţiu cultural”, spune 
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra.

În cadrul proiectului care vizează Conacul Mocioni din Foeni, 
Consiliul Judeţean Timiş îi va avea ca parteneri pe islandezii de la 
North Consulting. Programul în cadrul căruia se va depune cererea de 
finanţare are în vedere reabilitarea şi revitalizarea unor monumente 
istorice de patrimoniu cultural.

Conacul de la Foeni a fost construit în 1750 şi este una dintre 
cele mai vechi clădiri din această parte de ţară. Cel mai important 
membru al familiei nobile, care a locuit aici, a fost Andrei Mocioni de 
Foen, strănepotul preotului aromân Constantin. Andrei s-a născut 
la Budapesta, în anul 1812. Jurist de profesie, membru în Senatul 
Imperial de la Viena, membru fondator al Astrei Române (1866) şi 
membru onorific al Societăţii Academice Române (1870). În 1869, el 
moşteneşte domeniul de la Foeni, se retrage din viaţa politică şi se 
stabileşte la conac, alături de soţia sa, Laura Cernovici. Moare la 24 
aprilie 1880 şi lasă toată averea Laurei, fapt care provoacă valuri de 
nemulţumiri în familia Mocioni.

Laura Cerniovici avea să lase conacul moştenire unui nepot de-al 
ei. Astfel, în 1912, proprietar al fostei reşedinţe Mocioni era baronul 
Csávossy Gyula. În 1925, moşieri în Foeni erau Jozsef şi Andras Csávossy, 
cât şi Antoniu Mocioni de Foen (marele şambelan al Regelui Carol al 
II-lea). Conacul a fost răscumparat de Antoniu, care a încercat să-l 
transforme în casă de cultură, dar moare în anul 1943, cu el stingân-
du-se linia directă a familiei Mocioni. Odată cu instaurarea regimului 
comunist, proprietatea a fost naţionalizată. A funcţionat ani la rând 
baie comunală, grădiniţă şi depozit pentru erbicide şi pesticide. În 
aripa de est a subsolului conacului a fost amenajată o sală de sport. 
A existat chiar şi o sifonărie. După 1990 aici avea să funcţioneze o 
discotecă. Conacul rămâne în continuare administraţiei locale şi e 
transformat în cămin cultural, funcţie care i-a rămas până astăzi.

Deşi aflat într-o stare avansată de degradare, conacul este im-
punător prin dimensiuni. Acesta a fost construit după planurile 
arhitectului Otto Wagner, cel care a proiectat de altfel şi palatul 
Mocioni de la Căpâlnaş. 

Ramura Mocioni de la Foeni a primit domeniul de aici odată cu 
titlul nobiliar şi l-a transformat într-un leagăn politic şi cultural pentru 
afirmarea drepturilor românilor din Banat. Conacul este străjuit de 
porţi înalte, frumos asortate cu arhitectura clădirii. Treptele mari, 
grupate în trei secţiuni, probabil, segmentau conacul în trei zone 
distincte de locuit. Clădirea centrală, cu coloanele încă semeţe ori-
entate către cer, care susţin greutatea frontonului sobru, a rămas 
încă nealterată.

(opiniatimisoarei.ro)

Conacul
Mocioni 
în zilele
de noastre
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Integramă Aspecte Glume
Şvarţ are 93 de ani şi, deşi e sănătos tun, se plân-
ge tot timpul.
– De ce eşti trist, îl întreabă fiul, am grijă de tine, 
nu-ţi lipseşte nimic.
– Bine, până când trăieşti tu, şi pe urmă?

O bătrână întreabă:
– E proaspăt peştele?
Vânzătorul:
– E proaspăt mamaie, nu vezi că-i viu!
Bătrâna:
– Şi eu sunt vie!

– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?
– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot...
– Şi ai căzut ??
– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine.
– Aşa, şi ce legătura are asta cu vânătaia??
– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

Un tânăr stă de vorbă cu un domn mai în vârstă.
– Când mă însor, primul lucru pe care-l voi face, 
va fi să o trimit pe soacră-mea doi ani în vacanţă!
– N-ai vrea să te însori cu fiică mea?

Doi colegi povesteau, la muncă, despre neveste:
– Nevastă-mea mă sărută de fiecare dată când 
vin acasă. Asta da afecţiune!
– Fii serios, prietene! Asta se numeşte investi-
gaţie!

Directorul către adjunct:
– Eşti venit abia de un an şi ai reuşit să parcurgi 
toate treptele ierarhice, de la simplu muncitor, 
până mi-ai devenit adjunct. Felicitări!
– Mulţumesc, tată !

Ajunge ardeleanul în gară şi întreabă la infor-
maţii:
– O plecat trenu’ de Cluj?
– Da.
– De când?
– De 3 minute.
– No, n-am întârziat mult !

Un elev român este noul campion mondial
la Microsoft Word

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Retuş: G; C; NABAB; LITA; DANEZ; NEGA; MT; 
OC; P; E; AEROSTATE; ARGINT; HAD; U; ACI-
UA; JI; ROL; EPITET; ZIS; IDE, I; BEZEA; OSIE; 
NARCOMAN; PE; PARALEL; UNIRE; ACT.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Tiberiu Danciu, elev al Cole-
giului Naţional „Grigore Moisil” 
din Bucureşti, a devenit campion 
absolut la Campionatul Mondial 
Microsoft Office Specialist.

Tânărul român în vârstă de 18 
ani a câştigat medalia de aur a 
competiţiei, care a fost organi-
zată de Microsoft în Anaheim, 
California. La ediţia din acest an, 
a 15-a din istorie, au participat 
peste 560.000 de concurenţi, în 
finală calificându-se 157 de tineri 
din 49 de ţări.

Tiberiu Danciu a stat doar 20 
de minute în sala de competiţii, 

reuşind să identifice cele mai multe „capcane” din subiec-
tele date de reprezentaţii Microsoft, scrie Digi24.

Elevul român deţine două certificări internaţionale MS 
Office şi obţinuse şi la selecţia naţională, de la Bucureşti, 
scorul perfect, 1000 de puncte, în doar 11 minute şi 36 de 
secunde. Certificarea MOS i-a adus lui Tiberiu Danciu 
un premiu în valoare de 7.000 dolari şi un Xbox One din 
partea Microsoft.

„Performanţa mea în utilizarea aplicaţiilor Word şi Excel 
sunt doar o pârghie pentru alegerea universităţii. Oscilez 
între a studia inteligenţa artificială la Universitatea Not-
tingham din Regatul Unit sau la MIT, după care intenţionez 
să mă întorc în ţară, pentru a-mi valorifica competenţele 
profesionale. Încerc permanent să-mi depăşesc limitele. 
Credeţi în voi înşivă şi haideţi să ne facem ţara mândră de 
noi!”, a spus Tiberiu, relatează greatnews.ro.
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Cupa cu stema Principatelor 
Unite, exponatul lunii

la Complexul Muzeal Arad

„Take, Ianke şi Cadâr”
de Victor Ion Popa,

la Teatrul Clasic din Arad

Viaţa a trei negustori de etnii di-
ferite, un român, un evreu şi un turc, 
este tulburată de apariţia lui Ionel, 
fiul românului şi a Anei, fiica evre-
ului, care doresc să se căsătorească.

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din 
Arad prezintă, în cadrul Lunii pline 
de teatru, spectacolul „Take, Ianke şi 
Cadâr”, de Victor Ion Popa, în regia 
lui Laurian Oniga, vineri, 25 ianuarie 
2019, de la ora 19.00, în Sala Mare.

Românul Take, evreul Ianke şi tur-
cul Cadâr sunt trei negustori care îşi 
duc traiul modest într-un oraşel de 
provincie. Chiar dacă sunt de etnii 
diferite, cei trei negustori trăiesc în 
bună înţelegere şi sunt prieteni de 
peste treizeci de ani. Însă, viaţa lor 
linistită este tulburată de momentul 
în care îşi fac apariţia Ionel, fiul lui 
Take şi Ana, fiica lui Ianke. Părinţii 
celor doi tineri află că Ionel şi Ana 
trăiesc o poveste de dragoste şi că 
sunt hotărâţi să se căsătorească. Dar, 
împotriva acestei iubiri se ridică nu 
doar părinţii, ci şi locuitorii paşnicu-
lui târg uitat de lume. În concepţia 
lor, această poveste de dragoste este 
absolut imposibilă…

Cupa cu stema 
Principatelor Uni-
te este exponatul 
lunii ianuarie la 
Complexul Muze-
al Arad.

Cu prilejul Zilei 
Culturii Naţionale, 
Complexul Muzeal Arad a lansat o 
nouă serie a proiectului expoziţional 
„Exponatul lunii”. Cupa prezintă una 
dintre propunerile de stemă, care au 
fost examinate în anii 1860–1863. 
Obiectul a fost donat muzeului ară-
dean de către un colecţionar parti-
cular în anul 1960 şi prezintă o lucră-
tură deosebită din sticlă şi porţelan. 
Cupa cu stema Principatelor Unite 
poate fi admirată în cadrul expoziţiei 
de istorie, la Palatul Cultural Arad.

Programul de vizitare este de 
marţi până duminică, între orele 
9.00 şi 17.00.

Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, 
Arad 25 ianuarie 2019, ora 19.00

...................................................
28  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 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
29  IANUARIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 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 – Însurăţei; 
serialul lectorului dr. Szabó Zsolt 17.30: 
Festivaluri muzicale (dr. Mihaela Bucin) 
17.55: Încheiere........................................................
30  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........................................................
31  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........................................................
1  FEBRUARIE  (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 17.15: EU aleg 
România – 100 de poveşti de aur ale 
sportului românesc 17.25: Galeria in-
terpreţilor de muzică populară / Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
2  FEBRUARIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe şi al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar  
16.25: De dor şi drag – emisiune de fol-
clor, realizată de Daniela Băcilă/Radio 
Timişoara 17.20 Emisiune de muzică 
uşoară / Horia Brenciu 17.55: Încheiere........................................................
3  FEBRUARIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
17.00: File de calendar 17.10: Retrospec-
tiva săptămânii (spicuiri din interviurile 
şi reportajele difuzate pe parcursul săp-
tămânii) 17.55: Încheiere

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe unde-
le medii cu frecvenţele de 873 kHz şi 
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 şi cu o zi mai 
devreme decât ceilalţi abonaţi.
„E-Foaia” cuprinde şi acele articole 
şi fotografii, care în ediţia online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF şi poate fi citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteţi să căutaţi 
expresii sau conţinuturi, dar puteţi 
şi printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

...................................................
miercuri, 30 ianuarie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 30 ianuarie, Duna World, ora 13.50

La mijlocul lunii decembrie, PS 
Episcop Siluan a târnosit Biserica 
Ortodoxă Română din Cenadul 
Unguresc. În lăcaşul sfânt cu un 
trecut de 210 ani, au fost efectuate 
lucrări de renovare şi de hidroizo-
lare a pereţilor din altar, lucrări 
finanţate de statul maghiar. Pro-
gramul românesc televizat vă in-
vită apoi la Chitighaz, unde a fost 
inaugurată recent sala de mese 
a şcolii româneşti din localitate.
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 folosiţi acest număr de 
telefon pentru a comunica situaţii de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariţii de persoane), care reclamă 
urgenţă - la acest număr de telefon nu 
se fac programări şi nu se furnizează 
informaţii 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, piaţa 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

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

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

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

Teatru

Expoziţie

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

PIEZIŞ, -Ă,  piezişi, 
-e, adj., adv. 1. (Care 
e s t e )  a p l e c a t 
într-o parte, ob-
lic, diagonal;   p. 
ext. strâmb. 2. (Care 
se află) în sau cu pantă (foarte) 
repede. 3. Fig. (Care este, se face 
etc.) ocolit, indirect; p. ext. (care are 
loc) (pe) ascuns, (pe) furiş, tainic. 
– Piez2 + suf. -iş.
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