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Citatul săptămânii
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Pe copertă: Avem o iarnă
                          cu multă zăpadă
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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

   4 februarie, luni, Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfi nţit
      Mc. Avramie 
   5 februarie, marţi, Sf. Mc. Agata şi Teodula 
   6 februarie, miercuri, Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei şi Fotie, 
       patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufi e cel Mare 
   7 februarie, joi, Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf.
      Cuv. Luca din Elada 
   8 februarie, vineri, Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc
     Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
   9 februarie, sâmbătă, Sf. Mc. Nichifor; Sf. Ier. Mc. Marcel;
     Sf. Sfi nţit Mc. Pangratie; Odovania Praznicului
     Întâmpinării Domnului; Sf. Petru Damaschinul 
10 februarie, duminică, †) Sf. Sfi nţit Mc. Haralambie; Sf.
     Mc. Enata şi Valentina; Sf. Cuv. Ana din Novgorod;
     Sf. Mc. Pavel. Duminica a XVII-a după Rusalii
     (a Cananeencii)

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

Premiu sportiv pentru
Ana Gurzău Baktai,
din partea Primăriei Jula

Petrecere românească
de dansuri populare
la Micherechi

Expoziţie de pictură
la Furta

Serată de Ziua Culturii 
Române, la Seghedin

Foto: internet

Între două focuri

Trei fenomene ale timpului: invazia verticală 
a barbarilor, domnia proştilor, trădarea oame-
nilor cumsecade.

Primul: năvălesc nu barbarii din alte conti-
nente ci, de jos în sus, derbedeii. Barbarii aceştia preiau locurile 
de conducere.

Al doilea: au sosit – pur şi simplu, în sensul cel mai categoric – 
proştii şi inculţii la putere şi în ciuda tuturor legilor economice şi 
tuturor regulilor politice fac prostii, ca nişte ignoranţi ce se află.

Al treilea: în loc de a se împotrivi, oamenii cumsecade adoptă 
expectative binevoitoare, se fac că nu văd şi 
nu aud, pe scurt trădează. Nu-şi fac datoria. 
Imparţialii şi încrezătorii înregistrează şi tac. 
Sunt cei mai vinovaţi.

Nicolae Steinhardt, 1937

S âmbăta trecută, 26 ianu-
arie, conducerea oraşu-

lui Jula a premiat sportivii anu-
lui şi conducătorii sportivi în 
cadrul unei gale de premiere, 
urmată de un bal. Cea mai înal-
tă distincţie, „Pentru Sportul 
Orăşenesc” i-a fost înmânată 
doamnei Ana Gurzău Baktai, 
referent de sport la Primăria 
Julei, care este şi profesor de 
educaţie fizică la Liceul „N. Băl-
cescu” din Jula şi este origina-
ră din Micherechi. Premiul i-a 
fost dăruit de către primarul 
Görgényi Ernő.                                      E.Ș.

L a Biblioteca comunală din Furta a fost vernisată pe 30 ianuarie, 
expoziţia de pictură a tânărului Cosmin Florian Pop, fiul preotului 

ortodox român din Jaca. Expoziţia a fost deschisă de către bibliote-
cara Bóiné Nemes Zsuzsanna. Picturile tânărului artist amator pot fi 
văzute până pe 22 februarie 2019.                                                                  A.B.

A utoconducerea Românilor din Seghedin şi Catedra de Limba 
şi Literatura Română a Facultăţii Pedagogice „Juhász Gyula” din 

cadrul Universităţii Seghedin, organizează vineri, 1 februarie, de la ora 
17.00, o serată dedicată Zilei Culturii Române. Programul va cuprinde 
rememorări, comemorări, evenimente şi sărbători ale anului 2019, va 
fi  lansat noul număr la revistei „Convieţuirea – Együttélés”, iar la fi nal 
se va putea viziona fi lmul documentar „Zbor deasupra Chitighazului”. 
Evenimentul care va avea loc în localul „La Luci Doroiman – Fortuna 
Bistro” din Seghedin, str. Petőfi  Sándor, nr. 33, se va încheia cu o cină. 

A sociaţia pentru Tradiţiile şi Cultura din Micherechi organizează 
un joc tradiţional în ziua de 16 februarie, la Micherechi. Eveni-

mentul va avea loc la Casa de cultură „Gheorge Dulău” din localitate, 
unde sunt aşteptaţi toţi iubitorii de dans popular tradiţional. Eveni-
mentul va începe la ora 17.00, cu un program de muzică şi dansuri 
populare, la care îşi vor da concursul dansatorii Echipei Păstrătorilor 
de Tradiţii din Micherechi, Echipa Păstrătorilor de Tradiţii a Români-
lor din Ungaria, de la Jula, Ansamblul profesionist „Körös” din Jula şi 
Ansamblul „Harruckern” din Jula. Biletul de intrare la eveniment costă 
1000 de Ft, cu cină. Biletele se pot rezerva sau procura la numerele de 
telefon: 0630/2076157 şi 0630/2869589.
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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 (Continuare în pagina a 5-a)

Românii din Ungaria aşteaptă de mulţi ani reluarea dialogului 
Comisiei Mixte Interguvernamentale pe problemele minorităţilor 
naţionale dintre Ungaria şi România, dialog care de aproximativ 
opt ani nu aduce rezultate concrete. Copreşedintele maghiar al 
Comisiei mixte interguvernamentale, Kalmár Ferenc, a efectuat 
o vizită la Bătania şi Jula, în ziua de 17 ianuarie, pentru a vedea 
la faţa locului câteva dintre viitoarele proiecte ale românilor 
din Ungaria. Vizita a început la Școala generală „Lucian Magdu” 

din Bătania, o instituţie care s-a dezvoltat tocmai datorită unei 
înţelegeri dintre România şi Ungaria, după care vizita a continuat 
la Jula, la sediul Autoguvernării pe Ţară şi la Liceul „N. Bălcescu”. 
Comisarul ministerial al Ministerului Comerţului Exterior şi al 
Afacerilor Externe de la Budapesta, fiind originar din România, 
născut la Braşov, a folosit limba română la toate întâlnirile sale 
cu reprezentanţii românilor din Bătania şi Jula. La fel cum ne-a 
vorbit şi nouă în interviul acordat pentru „Foaia românească”.

Partea maghiară doreşte reluarea dialogului
în Comisia Mixtă Interguvernamentală
pe problemele minorităţilor naţionale

– Cum ați concluziona întâlnirile din cadrul vizitei oficiale în comunitatea 
românilor din Ungaria?

– În primul rând, doresc să mulţumesc pentru invitaţia pe care 
mi-a adresat-o domnul Traian Kreszta, purtător de cuvânt, pentru a 
veni la Jula şi la Bătania, pentru a vedea la faţa locului cum trăieşte 
comunitatea română în Ungaria şi pentru a vedea modul de orga-
nizare a comunităţii şi Autoguvernării Române din Ungaria. Prima 
mea concluzie generală, după ce am văzut mai multe instituţii de 
la Bătania şi Jula şi am discutat cu lideri ai comunităţii române, este 
că această comunitate românească este foarte bine organizată. Are 
instituţii foarte bine puse la punct, modernizate, am văzut la Bătania 
o grădiniţă care este încă în renovare şi, într-adevăr, este la cerinţele 
zilelor noastre. Se vede pe undeva şi faptul că, raportat la 2010, supor-
tul financiar dat de Guvernul Maghiar a crescut aproape de trei ori, 
lucru care se vede la instituţiile pe care le are comunitatea. Pe lângă 
acestea au apărut şi problemele cu care se confruntă comunitatea. În 
primul rând, probleme legate de infrastructură, aici ridic problema 
sălii de sport a şcolii din Bătania, problema parohiei din Bătania, dar 
am vizitat şi biserica, care este într-o situaţie destul de precară din 
punct de vedere al construcţiei. La Jula am văzut sediul foarte frumos 
al AȚRU, bine echipat. Pe undeva, banii pe care îi acordă Statul Ma-
ghiar pentru AȚRU sunt bine folosiţi, se vede efectul acestor investiţii, 
acestui sprijin financiar.

– Sunteți copreşedintele Comisiei mixte interguvernamentale pe care 
aproape că o uităm că există de când nu s-a mai întrunit. La discuții mi 
s-a părut că sunteți optimist în ceea ce priveşte viitorul acestei comisii, am 
înțeles că se doreşte o revigorare a activității acesteia. De ce s-a împotmolit 
funcționarea comisiei?

– Comisia a fost fondată în urma unui tratat de bază între cele 
două ţări. Tratatul prevede ca această comisie să se întâlnească măcar 
o dată pe an. Din păcate, această comisie nu s-a întâlnit în şedinţă 
plenară din anul 2011, au fost de atunci doar două întâlni la nivel de 
copreşedinţi. Din păcate, sunt anumite tensiuni care împiedică ca 
această comisie să se întrunească. Este vorba aici de un protocol, care 
a fost redactat în anul 2011, iar în momentul de faţă a ajuns să aibă 
aproximativ 75 de pagini, dar nici azi nu este semnat. Însă, miniştrii 
noştri de externe, domnul Szijjártó Péter şi domnul Teodor Meleşcanu, 
au rămas înţeleşi aici la Budapesta ca acest protocol să fie considerat 
ca document de lucru, însă partea românească deja de două ori ne-a 
scris că ar dori ca să merg la Bucureşti şi să semnăm protocolul. Pe 
undeva, protocolul este partea care ne împotmoleşte. Noi am avut 
ideea de a avea un nou protocol, pentru că şi cu alte ţări, unde ani de 
zile nu s-a întrunit comisia la nivel plenar, am pornit noi protocoale, 
care au fost în final semnate. Aşadar, protocolul acesta conţine deja 
nişte lucruri care sunt depăşite. Conţine lucruri care nu ştim de ce 
sunt acolo, de aceea ar fi cazul să pornim ceva nou. Partea română nu 
este de acord cu acest lucru. În scrisoarea mea pe care o voi redacta 
foarte curând către domnul Victor Micula, copreşedinte de partea 
română, o să propun o întâlnire a copreşedinţilor pentru a pregăti 
cele necesare pentru o şedinţă plenară. De exemplu, tot ce am văzut 

astăzi, sunt probleme care se pretează pentru a fi pe masa comi-
siei mixte şi pentru a fi incluse în protocolul actualizat al comisiei 
mixte. Acest lucru este foarte important, pentru că odată ajunse în 
protocol, ajung pe masa guvernului, din care guvernul face un plan 
de acţiune cu responsabili la nivel ministerial şi cu date fixe pentru 
îndeplinirea acţiunilor respective. În cadrul acestor protocoale se 
pot găsi finanţări pentru anumite scopuri concrete.

– Sunteți copreşedinte al mai multor comisii mixte şi cu alte țări vecine. 
Aş zice că este un lucru nobil şi frumos că lucrezi cu vecinii țării, dar proba-
bil este şi o sarcină grea. În cadrul vizitelor la românii din Bătania şi Jula 
ați folosit în majoritate limba română, o limbă pe care cunoaşteți fiind 

născut în România. Ați găsit uşi mai larg deschise vorbind 
limba românilor de aici? Credeți că un om, care cunoaşte 
mai multe culturi, mai multe limbi, poate să apropie mai 
mult popoarele?

BĂTANIA

BĂTANIA
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Întâmpinarea Domnului
2 februarie

La 40 de zile după Naşterea 
Domnului Iisus Hristos din Fe-
cioara Maria (prăznuită în 25 
decembrie), cinstim ziua adu-
cerii Pruncului Iisus la templul 
din Ierusalim, de Preasfânta Lui 
Maică şi de Dreptul Iosif, care 
ascultau şi împlineau porunca 
Legii vechi, scrie basilica.ro.

În această zi, bătrânul Si-
meon, mişcat de Duhul Sfânt, 
a venit şi el la templu, unde i 
s-a împlinit, înainte de moarte, 
aşteptarea de a-L vedea pe Me-
sia, precum i se făgăduise. El a 
văzut, în Pruncul adus la templu, 
mântuirea pe care Dumnezeu a 
dăruit-o lumii, mai presus decât toată puterea Legii vechi. Bucuros 
de această descoperire, bătrânul Simeon a venit în întâmpinarea 
Pruncului Iisus şi, luându-L în braţe, plin de recunoştinţă, a înălţat 
minunata lui cântare: „Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne…”

Pentru el, Hristos este mântuirea trimisă de Dumnezeu în lume, 
Hristos este Lumina tuturor popoarelor, Hristos este slava vechiului 
Israel, dar mai ales a noului Israel, poporul creştinilor. Simeon 
propovăduieşte şi despre pătimirea pe care o va avea Maica lui 
Dumnezeu la vremea Răstignirii Domnului, zicând: „Încă şi prin 
sufletul tău va trece sabie” (Luca 2, 35), adică atunci când Îl va vedea 
pe Iisus răstignit, sufletul ei va fi cuprins de o durere cumplită şi 
de o mare întristare, fiind străpuns ca şi cu o sabie.

La Întâmpinarea Domnului a fost de faţă 
şi Prorociţa Ana, fiica lui Fanuel, înaintată 
în vârstă, care ziua şi noaptea stăruia în 
templu, în rugăciune şi post. Ea a mulţu-
mit lui Dumnezeu, văzându-L îmbrăcat în 
trup omenesc pe Mesia Cel aşteptat, spre 
mântuirea lumii.

Astfel, astăzi, prin glasul Dreptului Si-
meon şi prin smerita prezenţă a bătrânei 
Ana, alături de Hristos Prunc, se întâlnesc, 
în templu, Legea veche a literei, cu Legea 
cea nouă a Duhului Sfânt.

Mântuitorul împlineşte porunca Legii 
vechi, în numele nostru al tuturor, ca să ne 
facă pe toţi liberi faţă de Legea veche, dar 
totodată ne cheamă şi să primim Legea cea 

nouă, puterea de mântuire a credinţei în El, mai tare decât Legea 
veche, puterea de mântuire a tuturor popoarelor lumii. Această 
veste bună este darul cel mai de preţ al întâmpinării Domnului de 
astăzi, de Dreptul Simeon la templu.

Astfel, fiecare creştin este chemat să întâmpine pe Pruncul Iisus 
şi să-L primească, rostind ca şi Simeon: „Ochii mei, Stăpâne, au văzut 
mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor” 
(Luca 2, 29). Rugăciunea Dreptului Simeon nu vrea să spună numai 
că acela care a primit pe Iisus poate muri în pace, ci înseamnă şi 
că cel ce a primit pe Iisus şi puterea Lui de mântuire are cu sine 
puterea de a trăi şi viaţa de aici împăcat cu Dumnezeu, departe de 
robia păcatului şi liber de tirania celui rău.

Dacă voieşti să birui slava deşartă, să nu iubeşti laudele, nici cin-
stirile, nici hainele scumpe, nici locurile de frunte, nici întâietăţile, 
ci, dimpotrivă, să te bucuri când eşti ocărât şi necinstit şi să te mustri 
pe tine însuţi că eşti mai păcătos decât toţi păcătoşii.

Dacă vrei să înfrângi trufia, despre nimic din ceea ce faci să nu 
zici că se face prin ostenelile tale sau prin puterile tale, ci fie că pos-
teşti, fie că petreci vremea în priveghere, fie că dormi pe pământul 
gol, fie că te îndeletniceşti cu cântarea psalmilor, fie că faci multe 
metanii până la pământ, să zici: „Numai cu ajutorul lui Dumnezeu 
şi cu ocrotirea lui Dumnezeu se face aceasta, nu cu puterea mea şi 
nu cu strădania mea”. (Sfântul Efrem Sirul)

(Cum să biruim mândria, traducere din limba rusă de Adrian Tănă-
sescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, p. 83)

Care sunt cuvintele prin 
care scăpăm de mândrie?

Botez la biserica ortodoxă 
din Micherechi

Fetiţa tinerilor părinţi Vasile şi Cristina Martin din Micherechi a 
fost încreştinată pe 22 decembrie. Maria Nicol Martin a fost botezată 
în biserica ortodoxă română din Micherechi, de către pr. paroh Ioan 
Bun şi David Gabriel, preot la Chizlas, jud. Marghita. Naşii fetiţei sunt 
Bondar Attila şi Pap Lívia, Beltechi Marinel şi Beltechi Ramona.
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Proiecte ale Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni pe anul 2019

– Îmi am originile în oraşul Braşov, care cu sute de ani în urmă a fost 
un oraş multicultural, găsim aici toate cele trei culturi principale ale 
Transilvaniei. Bineînţeles că acest anturaj m-a format şi pe mine, şi 
sunt mai deschis la anumite probleme şi le văd altfel decât o persoană 
care s-a născut într-un anturaj absolut etnic omogen. Asta să ştiţi că 
le spun şi colegilor de la Bucureşti. Pe undeva îi înţeleg că este foarte 
greu de închipuit, că unul din colegii lor este sas, unul este ungur, 
celălalt este armean sau evreu, unde la Bucureşti şi al cincilea vecin 
este tot român. Eu am privit aceste lucruri din alt punct de vedere. 
Dacă îmi permiteţi o confesiune personală: eu simt că în privinţa 
naţionalităţilor sau a comunităţilor naţionale, în Europa, ideile mele 
s-au dezvoltat foarte mult. Am trăit la Braşov, am ajuns în Parlamentul 
de la Budapesta între 2010–2014, interval în care am fost membru în 
Consiliul Europei, unde am avut un raport despre situaţia şi drepturile 
minorităţilor naţionale în Europa, care a fost adoptat. Într-adevăr, 
fiind responsabil pentru cele şase comisii, ca şi copreşedinte, pot să 
fac şi comparaţie între situaţiile respective. Colaborare şi protocol 
semnat avem cu patru vecini, Slovacia, Slovenia, Croaţia şi Serbia. 
Din păcate, cu Ucraina şi cu România lucrurile sunt îngheţate, mai 
ales cu Ucraina. Cu România eu sper să deblocăm dialogul pe această 
temă. Acolo noi avem multe probleme ale naţionalităţii maghiare din 
Transilvania, pe care Bucureştiul nu le rezolvă, nu vrea să le rezolve 
sau nu poate să le rezolve. Asta trebuie să discutăm, însă cert este 
că sunt probleme majore: restituţii, Universitatea de medicină de 
la Târgu Mureş, problema simbolurilor naţionale, de mai bine de 
10 ani, Parlamentul de la Bucureşti nu vrea să discute despre legea 
naţionalităţilor, care ar trebui să fie pe masă deja de mult, problema 
acceptării drepturilor individuale, drepturilor colective, toate acestea 
ar trebui discutate în mod deschis. 

Misiunea mea este una frumoasă, dar şi o misiune foarte grea. 
Îmi place să mă ocup de această temă chiar la nivel european. Mă 

(Urmare din pagina a 3-a)

Partea maghiară doreşte reluarea dialogului în Comisia Mixtă 
Interguvernamentală pe problemele minorităţilor naţionale

JULA

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) sprijină ac-
tivitatea românilor de pretutindeni prin acordarea de finanţări 
nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita 
bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, 
eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tra-
tamentului egal. Finanţările nerambursabile se acordă pe baza 
evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comi-
sie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanţare 
(contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cu-
mulative prevăzute de Ghidul Beneficiarului 2019, în condiţiile 
Legii nr. 321/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 299/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Programului de Guvernare 2017–2020.

În anul 2019, MRP are în plan cinci programe de finanţare pe 
diferite categorii:

Cultură – „Constantin Brâncuşi” – păstrarea, dezvoltarea şi 
afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a 
românilor din vecinătate, din emigraţie şi din diaspora de mobili-
tate, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile 
româneşti din afara graniţelor ţării. 

Mass-media – „Mihai Eminescu” – păstrarea şi afirmarea iden-
tităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor 
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie 
românească din comunităţile româneşti de peste hotare. 

Educaţie – „Nicolae Iorga” – sprijinirea procesului de integrare 
a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în pa-
ralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor 

de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte 
România şi interesele româneşti în străinătate.

Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Șaguna” – păstrarea iden-
tităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor 
de pretutindeni.

Societatea civilă – „Dimitrie Gusti” – sprijinirea, consolidarea 
şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români 
şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul 
comunităţilor de români.

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene (program 
valabil numai pentru prima sesiune de finanţare a anului 2019) – 
promovarea la nivel european a imaginii României şi a expertizei 
româneşti la nivel de competenţe specifice, creşterea vizibilităţii 
Preşedinţiei României, sprijinirea şi promovarea valorilor comune 
europene la nivelul organizaţiilor reprezentative ale românilor din 
afara graniţelor ţării în scopul respectării drepturilor românilor 
de pretutindeni şi diseminării informaţiilor privind oportunită-
ţile disponibile în ţările membre pentru toţi cetăţenii europeni.

Cererile de finanţare transmise către MRP vor fi evaluate în 
cadrul a două sesiuni de finanţare, ce vor fi organizate în lunile 
februarie–martie 2019 şi respectiv iulie–august 2019. Datele exac-
te de derulare a celor două sesiuni de finanţare vor fi publicate 
pe site-ul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni înaintea 
desfăşurării acestora.

Proiectele depuse în lunile noiembrie–decembrie 2018 vor fi 
evaluate în prima sesiune de finanţare a anului 2019. 

interesează foarte mult şi personal, pentru că sunt sigur că Europa 
trebuie să ajungă în final la un consens în privinţa managementului 
comunităţilor naţionale pentru a rezolva tensiunile şi animozităţi-
le, care sunt sau care se pot ivi, pentru că acestea blochează nişte 
energii care ar putea fi folosite în alte direcţii şi care ne-ar duce din 
nou spre o dezvoltare a Europei. De multe ori spun că dacă reuşim să 
cooperăm la nivel european cu toţii vom fi învingători, dar dacă nu 
atunci cu toţii vom pierde.                                                                   Eva Șimon
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Un căţel nemulţumit

Întrebări simple
de cultură generală

Vrăbiuţa şi Miau

  1. Care este numele oraşului fi ctiv al lui Batman?
  2. Ce mineral se regăseşte în cantităţi mari în spanac?
  3. Ce animal este Babe din fi lmul cu acelaşi nume?
  4. Ce căţel din desene animate are pe zgarda iniţialele D.?
  5. Câte minuni ale lumii există în mod ofi cial?
  6. Conform unei vechi zicale, în ce capitală europeană duc toate 

drumurile?
  7. Care este cel mai înalt mamifer?
  8. În ce lanţ muntos se află Muntele Everest?
  9. Care este numele zânei din Peter Pan?
10. Care este numele cocoşatului de la Notre Dame?
11. Ce culoare are cercul de pe steagul Japoniei?
12. În mitologia greacă, care era zeul care transforma în aur tot ce 

atingea?
13. Care este capitala statului Peru?
14. Care este cel mai lung os din corpul uman?
15. Care este cel mai mare număr prim format din două cifre?
16. Care este cea mai mare insulă din Marea Mediterană?
17. Care este cea mai mare insulă din Insulele Canare?
18. Care este cel mai populat stat din Statele Unite ale Americii?
19. Cine a fost primul om care a ajuns la Polul Sud?
20. Entomologia este o ramură a ştiinţei care studiază…?
21. Cine este autorul cărţii Harry Potter?

A fost odată ca niciodată, un 
căţel pe nume Cody. Acesta nu 
era deloc mulţumit cu viaţa lui. 
În timp ce stătea şi se relaxa în 
curtea stăpânului său, a văzut o 
pisică pe un gard. Cody se gândea 
atunci: „Mi-ar fi plăcut şi mie să 
mă pot urca pe garduri!” Toate 
aceste gânduri îl enervau foarte 
tare pe Cody. Atunci când stăpâ-
nul său a venit să îi aducă lapte, 
nici măcar n-a mai dat din coadă.

Ceva mai târziu, Cody a ajuns 
lângă lacul din sat şi a văzut cum 
peştii înotau în apă. „Mi-ar fi plă-
cut să trăiesc în apă”, se gândi 
Cody. „Mi-ar fi plăcut să mă tăvălesc în iarba verde aşa ca tine”, i-a 
spus un peştişor.

Peste ceva timp, căţelul a văzut o vrabie stând pe ramura unui copac. 
„Te invidiez, mi-ar fi plăcut şi mie să pot zbura ca tine”, a zis Cody.

„Mie mi-ar fi plăcut să mă joc toată ziua, aşa cum te joci tu! Mi-ar 

fi plăcut să nu fiu nevoită să îmi construiesc 
singură cuibul sau să caut toată ziua mânca-
re”, se vaită vrăbiuţa.

Pe drum, Cody s-a întâlnit cu un măgar 
încărcat cu o mulţime de bagaje. Măgarul 
a spus: „Căţelule, eşti atât de norocos că nu 
trebuie să cari ca mine!”

„Da, chiar şi eu trebuie să îi dau deştep-
tarea stăpânului meu dimineaţa devreme”, 
a adăugat şi un cocoş nemulţumit.

Tot atunci, o oiţă a intrat în vorbă cu ei şi 
s-a plâns şi ea despre toate pe care le îndură.

Ascultând cu atenţie, căţelul a realizat 
că nu apreciază deloc ceea e are. „Cred că 
nimeni nu e fericit cu ceea ce are. Aşa că, de 
acum înainte, voi fi fericit cu ceea ce am şi 

cu ceea ce sunt.”
Din acea zi, Cody a început să se bucure de viaţa sa fără să se mai 

plângă de nimic.

Morala: Apreciază ceea ce ai și fii tu însuți!

Azi, la geam, o vrăbiuţă
Ciripea necontenit –
Voia, poate, o sămânţă
Sau ceva de ciugulit.

Văzând cât este de mică
şi cu glasul subţirel,
I-am pus pe pervaz pâinică
şi apă-ntr-un castronel.

1. Gotham
2. Fier
3. Porc
4. Scooby Doo
5. Şapte
6. Roma
7. Girafa
8. Himalaya
9. Tinkerbell
10. Quasimodo
11. Roşu

12. Midas
13. Lima
14. Femurul
15. 97
16. Sicilia
17. Tenerife
18. California
19. Roald 
Amundsen
20. Insectele
21. J.K. Rowling

Răspunsuri:

Miau, motanul meu din casă
La geam a venit tiptil,
Arătând că nu-i prea pasă
De al vrăbiuţei tril.

N-am vrut să creadă c-am uitat
De un vechi şi bun amic,
Aşa că, şi lui, i-am turnat
Lapte cald dintr-un ibric.

Acum stăm toţi la fereastră
şi sorbim ceva călduţ,
Servind pâine coaptă-n casă
Cât afară e friguţ!

Simona
Epure
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La fel ca scriitorii de calibru 
internaţional şi scriitorii români 
au fixaţiile lor, pasiunile lor sau 
lucruri pur şi simplu ciudate care 
li s-au întâmplat. 

Marin Preda nu scria niciodată 
cu pixul sau creionul. Scria cu un 
stilou de aur, care după moartea 
lui nu a mai funcţionat niciodată. 
Peniţa era tocită mai mult într-o 
parte şi pentru a scrie cu el trebuia 
să ştii cum să îl ţii şi în ce poziţie să 
îl apleci, dar nimeni nu au reuşit 
să-l facă să scrie. 

Titu Maiorescu notează în în-
semnările sale zilnice din 1885 
că a fost anesteziat cu „injecţiuni 
subcutanate locale cu cocaină” pentru nişte simple dureri de dinţi. 
Anestezierea durerilor de măsele cu morfină sau cocaină nu era o 
practică des întâlnită în epocă.

*
Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost atât de îndurerat de moartea fiicei 

lui încât, la fel ca şi Victor Hugo, s-a îndreptat spre spritism. Asta scria 
Hasdeu despre sentimentele sale după moartea copilului său: „În ziua 
morţii Juliei Hasdeu a murit şi tatăl său. El nu putea să mai trăiască. 
Din moşi, el moştenea trei iubiri: patria, ştiinţa, femeia. Tot ceea ce 
era mai pur în aceste trei iubiri, chintesenţa lor, o concentrase în fiie-
sa, mare patrioată, mare geniu, mare femeie, ea devenise pentru el 
prisma tuturor iubirilor sale. Când ea muri, patria- ştiinţa- femeia, 
totul murise pentru el”.

Iulia Hasdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost un copil-mi-
nune care la 11 ani a absolvit Colegiul Naţional „Sfântul Sava” şi, în 
paralel, Conservatorul de muzică din Bucureşti, iar apoi a studiat la 
Sorbona. La 17 ani a reuşit să publice un volum de poezii în franceză, 
dar din nefericire, un an mai târziu moare de tuberculoză. În memoria 
ei, tatăl ei va construi un castel la Câmpina, Castelul Iulia Hasdeu.

*
Liviu Rebreanu a creat personajul lui Apostol Bologa din „Pădurea 

Spânzuraţilor” inspirându-se din viaţa familiei sale. Personajul princi-
pal este, de fapt, o copie destul de fidelă a fratelui său, Emil, spânzurat 
la Ghimeş în 1917. Există şi un monument în acel loc pe care scrie: „Aici 
odihneşte Apostol Bologa – Emil Rebreanu, eroul romanului Pădurea 
Spânzuraţilor de Liviu Rebreanu.”

*
Camil Petrescu se oferă voluntar să plece pe front şi este respins 

în repetate rânduri din cauza constituţiei sale slabe. În cele din urmă 
în 1916 ajunge la infanterie în timpul ofensivei germano-austro-un-
gare, dar este rănit grav şi apoi luat prizonier şi dus în lagărul de la 
Sopronyek. În ţară toată lumea credea că a murit, datorită unei scrisori 
a prietenului său, Octavian Parna. Deşi Petrescu era cât se poate de 
viu, el nu va fi eliberat decât în 1918.

*
Ion Ghica avea relaţii atât de bune cu conducătorii Porţii încât în 

1854 i se oferă demnitatea de guvernator al insulei Samos (patria 
lui Pitagora, cea mai mare din Marea Egee), iar in 1856 titlul de bey 
(prinţ) de Samos.

*
Mircea Eliade, proclamat şi autoproclamat „şef” al generaţiei sale, a 

fost acuzat că e legionar. Când i s-a cerut să dea un răspuns acuzaţiilor, 
Eliade a răspuns în dodii, spunând că nu a colaborat la ziarul legionar 
„Buna Vestire” şi că a fost eliberat din lagărul de la Miercurea Ciuc 
pentru că autorităţile şi-au dat seama că a fost o greşeală.

Iulia Hasdeu

O librărie din Oradea
e unică în toată România

Lucruri interesante
din viaţa

unor mari scriitori români

În centrul municipiului Oradea, două mame îndrăgostite de li-
teratură au pus bazele unui centru de lectură, artă, muzică şi joacă, 
în care poveştile copilăriei prind viaţă. Laura Clintoc, sufletul acestei 
lumi de basm pe care a imaginat-o împreună cu partenera sa din 
Canada, Daniela Lunga, spune că libraria s-a deschis la sfârşitul anului 
2018, după 7 luni în care s-a muncit extrem de mult, din dorinţa de 
a-i apropia pe copii de lumea cărţilor şi de a le forma gustul şi dis-
cernământul pentru frumos, scrie oradeaindirect.ro.

În acest „tărâm al poveştilor”, copiii vin cu părinţii şi pleacă acasă 
fie cu o carte cumpărată, fie după ce au răsfoit mai multe volume în 
biblioteca existentă. În plus, adulţii pot socializa într-o atmosferă 
caldă la o cană de ceai sau o ceaşcă de cafea.

Cair Paravel e un spaţiu creativ şi imaginativ, amplasat în Piaţa 1 
Decembrie, nr 3. Interiorul „librăriei copiilor” dispune de un spaţiu 
generos, de 170 de mp, gândit în amănunt de echipa Touzson De-
sign pentru a recreea imagini, prin simboluri ale Narniei (castelul, 
cufărul, felinarul).

1. Ultima lună a anului
2. Luna mărţişorului 
3. Ultima lună de iarnă
4. Luna cu care începe anul
5. Luna de mijloc a primăverii
6. Luna de mijloc a verii
7. Ultima lună a primăverii
8. Ultima lună a toamnei

Rebus
Lunile anului
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1. Instalarea şi 
hirotonirea primului 
episcop ortodox 
român din Ungaria, 
în Catedrala „Sf. 
Nicolae" din Jula 

2. Teodor Oltean, „ultimul 
dascăl român ortodox 
din Jula”

3. Nicolae Bălcescu

4. Mihai Eminescu

5. Placa comemorativă 
Kossuth – Bălcescu la 
Seghedin

1.

2.

3. 4.

5.

Aniversări şi comemorări importante
în anul 2019

 IANUARIE

30 ianuarie (1999) – Acum 20 de ani, la Jula, a avut loc acea Adunare 
Eparhială a Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria, în cadrul căreia 
a fost ales primul episcop ortodox român de Ungaria, în persoana 
Preasfinţitului Sofronie Drincec.

 FEBRUARIE

21 februarie (1999) – Se împlinesc 20 de ani de când în Catedrala 
Sfântul Nicolae din Jula a avut loc instalarea şi hirotonirea primului 
episcop ortodox român din Ungaria, Prea Sfinţitul Sofronie, de către 
PF Patriarh Teoctist.

28 februarie (1754) – Cu 265 de ani în urmă s-a născut Gheorghe 
Șincai, istoric, filolog, traducător şi scriitor român, reprezentant al 
Şcolii Ardelene.

 MARTIE

2 martie (1929) – Acum 90 de ani s-a născut Petru Silaghi (m. Jula, 
1999), profesor şi secretar general al Uniunii Democratice a Românilor 
din Ungaria, între anii 1957–1983.

18 martie (1949) – Se împlinesc 70 de ani de la moartea preotului 
Ioan Iosif Ardelean, fost preot la Chitighaz şi, după 1920, la Arad. 
Este fiul preotului Iosif Ioan Ardelean, autorul „Monografiei comunei 
Chitichaz”. Ioan Iosif Ardelean a fost delegatul românilor din Chitighaz 
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

31 martie (2004) – Cu 15 ani în urmă s-a stins din viaţă, la Jula, pro-
fesorul Teodor Oltean (n. 1926, Jula), „ultimul dascăl român ortodox 
din Jula”, cum îşi spunea despre el însuşi.

 APRILIE

1 aprilie (1919) – Exact acum 100 de ani, România adoptă calendarul 
gregorian. Ziua de 1 aprilie (stil vechi) devine 14 aprilie (stil nou).

 IUNIE

15 iunie (1889) – Se împlinesc 130 de ani de la moartea celui mai 
mare poet român, Mihai Eminescu, socotit de cititorii români şi de 
critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din 
literatura română.

29 iunie (1819) – Cu 200 de ani în urmă, la Bucureşti, a văzut lumina 
zilei Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor, lider al mişcării revoluţionare 
de la 1848 în Țara Românească. 

 IULIE

14 iulie (1999) – La 150 de ani de la semnarea de către Nicolae 
Bălcescu şi Kossuth Lajos a tratatului de împăciuire dintre popoarele 
maghiar şi român, la Seghedin a fost dezvelită o placă comemorativă 
în piaţa Klauzál din centrul oraşului. Placa s-a realizat acum 20 de 
ani, prin colaborarea Primăriei şi a Autoconducerii Românilor din 
Seghedin. A fost sfinţită de către episcopul ortodox român Sofronie 
Drincec şi episcopul romano-catolic Gyulay Endre.

20 iulie (1919) – Cu 100 de ani în urmă, în această zi a avut loc 
atacul trupelor maghiare asupra armatei române. Armata română 
trece Tisa şi pătrunde pe teritoriul ungar.
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9. Moise Nicoară 
10. Iuliu Todorescu
11. Arsenie Boca
12. Iosif Ioan Ardelean
13. Revoluţia Română din 1989

6.

7.

9.

8.

10. 11.

12.

13.

Aniversări şi comemorări importante în anul 2019

 AUGUST

4 august (1919) – Cu 100 de ani în urmă, trupele armatei române au 
intrat în Budapesta. În acest fel ia sfârşit regimul comunist, instaurat 
de Kun Béla la 21 martie 1919.

31 august (1899) – Acum 120 de ani de ani s-a născut, la Kevermes, 
povestitorul popular Teodor Șimonca din Chitighaz.

 SEPTEMBRIE

1 septembrie (1949) – Acum 70 de ani s-a înfiinţat Liceul Româ-
nesc din Jula.

1 septembrie (1949) – În acelaşi an nu liceul, s-a înfiinţat şi Cate-
dra de română a Facultăţii Pedagogice din cadrul Universităţii din 
Seghedin.

8 septembrie (1789) – Cu 230 de ani în urmă, a fost sfinţit naosul 
noii biserici ortodoxe române din oraşul Bichiş. Ceremonia a fost 
celebrată de către episcopul Aradului, Pavel Avacumovici.

 OCTOMBRIE

3 octombrie (1999) – Cu 20 de ani în urmă, la Jula, a fost inaugurat 
Centrul Cultural Românesc de lângă Liceul „Nicolae Bălcescu” din 
Jula, în cadrul căruia se găseşte şi căminul pentru elevii români.

16 octombrie (1994) – Acum 25 de ani a avut loc târnosirea bisericii 
Sf. Nicolae din Oraşul Mare Românesc din Jula de către PF Patriarh 
Teoctist.

 NOIEMBRIE

27 noiembrie (1994) – Cu 25 de ani în urmă, la Jula s-a dezvelit 
bustul lui Moise Nicoară, lucrare a sculptorului arădean Mihai Păcu-
rariu. Bustul se află în parcul din vecinătatea Catedralei „Sf. Nicolae” 
şi a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

27 noiembrie (1919) – Se împlinesc 100 de ani de la moartea lui 
Iuliu Todorescu, renumit bibliofil român din Budapesta, care, cu cele 
1247 de volume din fondul său, este al treilea mare donator de carte 
pentru Biblioteca Naţională Széchényi din Budapesta. 

28 noiembrie (1989) – Acum 30 de ani s-a stins din viaţă, la Sinaia, 
pr. Arsenie Boca, teolog ortodox şi artist plastic, fost stareţ al Mă-
năstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus şi al Mănăstirii Prislop, 
martir al gulagului comunist din România, considerat de către mulţi 
credincioşi cel mai mare duhovnic român al secolului al XX-lea.

 DECEMBRIE

1 decembrie (1934) – Se împlinesc 85 de ani de când Teodor Pătcaşu, 
econom din Micherechi, delegat al micherechenilor la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, a terminat de scris 
Monografi a comunei Micherechi, prima scriere de acest gen.

16–25 decembrie (1989) – Cu 30 de ani în urmă a avut loc Revoluţia 
Română, care a dus la căderea dictatorului Nicolae Ceauşescu şi la 
sfârşitul regimului comunist din România. Înainte de revoluţia română, 
toate celelalte state est-europene au trecut în mod paşnic la democra-
ţie. România a fost singura ţară din blocul estic, care a trecut printr-o 
revoluţie violentă şi în care conducătorii comunişti au fost executaţi.

30 decembrie (1849) – Cu 170 de ani în urmă s-a născut, în comuna 
Chitighaz, Iosif Ioan Ardelean, intelectual de seamă din localitatea 
sa, preot al românilor ortodocşi din anul 1875 până la plecarea sa în 
România, în anul 1920. Este autorul primei „Monografi i a comunei 
Chitichaz” (1893), poet, scriitor, un intelectual pasionat de istorie şi 
etnografi e.

6. Armata Română în Piaţa Eroilor 
din Budapesta

7. Povestitorul Teodor Şimonca

8. Liceul şi şcoala generală din Jula
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Integramă Concert Glume
– Bărbate, nu ţi se face rău de la atâta rachiu?
– Măi nevastă, bunica a murit la 100 de ani şi 
avea toţi dinţii în gură… la fel şi mama.
– Datorită rachiului?
– Nu, datorită faptului că îşi vedeau de treaba lor!

– Tată, ce se întâmplă cu un fotbalist atunci când 
nu mai vede bine? întreabă Ionuţ.
– Devine arbitru, răspunde tatăl.

O doamnă îşi întreabă medicul de familie:
– Domnule doctor, ce pot să fac pentru a părea 
mai subţirică?
– Întuneric, doamnă…

Se întâlnesc doi bărbaţi.
– Ştii cum se leagă o cravată?
– Da.
– Ajută-mă, te rog!
– Ok, întinde-te în pat!
– Pentru ce?!
– Păi, ştii… eu lucrez în morgă… altfel nu pot!

– Ai tupeu să vii la ora asta acasă? Te aştept de 
câteva ceasuri cu lumina aprinsă!!
– Este vina ta. Eu aştept de câteva ceasuri în faţa 
casei să te culci.

– Eu şi soţul meu dormim în camere diferite…
– Păi… şi cum faceţi cu obligaţiile conjugale?
– Simplu, atunci când are el chef, fluieră şi … 
se rezolvă!
– Şi atunci când ai tu chef ?
– Îl întreb: „Ioaaane, ai fluierat?“

Fănică se întoarce acasă noaptea târziu. Soţia, 
cu o privire ucigătoare îi arată ceasul.
– E ora două!
– Şi ce-i cu asta? Dacă aş fi stat acasă n-ar fi fost 
tot ora două?

Un tip intră într-o alimentară.
– Brânză roqeufort aveţi?
– Ce-i aia?
– O brânză specială cu mucegai.
– Nu, doar pâine şi legume roquefort.

Teatrul Excelsior din Bucureşti a intrat
în Cartea Recordurilor

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior
Aspecte: S; D; MODIC; LEVA; BUCAL; BENA; 
PIPER; O; T; LT; ESCROC; BAIRAM; PRO; A; OR-
TAC; OM; LIN; ARIANE; MAR; COL, D; OBTUZ; 
CITI; UIMITOARE; CC; BARITON; AVERI; ENE.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

La finalul anului trecut, Excelsior 
a devenit primul teatru din Româ-
nia care a obţinut un titlu în Cartea 
Recordurilor. Distincţia a fost acor-
dată pentru cea mai mare gradenă 
rotativă din lume, construită special 
pentru spectacolul „Vlaicu Vodă” – 
producţia-eveniment organizată de 
Primăria Capitalei, prin Teatrul Excel-
sior, cu ocazia celebrării Centenarului 
Marii Uniri.

Adrian Găzdaru, managerul Tea-
trului Excelsior: „Această recunoaş-
tere este cu atât mai importantă 
pentru noi cu cât nu am depăşit o 
performanţă deja înscrisă, ci suntem 

noapte pentru reuşita acestui proiect! 
Ne dorim ca performanţa noastră să îi 
inspire pe toţi cei care realizează pro-
iecte culturale (…)”.

Spectacolul „Vlaicu Vodă” de Alexan-
dru Davila, în regia lui Horia Suru – unul 
dintre cele mai aşteptate proiecte de 
pe agenda Centenarului Marii Uniri şi, 
totodată, un demers fără precedent în 
spaţiul cultural românesc – a oferit pu-
blicului larg o experienţă teatrală com-
plexă, ambientată în secolul al XIV-lea, 
în contextul domniei lui Vlaicu Vodă. 
Evenimentul s-a desfăşurat în Piaţa 
Constituţiei din Bucureşti, în perioadele 
8–10 iunie şi 22–26 august 2018.

primii care scriu în Cartea Recordurilor o astfel de perfor-
manţă în domeniul cultural-artistic. O realizare cu atât mai 
valoroasă! Este un dar pe care Teatrul Excelsior îl face tuturor 
românilor. Au fost peste 700 de oameni care au lucrat zi şi 
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Mamma Mia!
Pur şi simplu irezistibil!

Dilema înainte
de alegeri

...................................................
4 FEBRUARIE  (Iulia Kaupert)
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........................................................
5 FEBRUARIE  (Iulia Kaupert)
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: Alfabet urban – 
serialul lectorului dr. Szabó Zsolt 17.30: 
Pelerinaje prin Biblie (6) / dr. Mihaela 
Bucin 17.55: Încheiere........................................................
6 FEBRUARIE  (Tiberiu Boca)
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........................................................
7 FEBRUARIE  (Ștefan Crâsta)
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
........................................................
8 FEBRUARIE  (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 17.15: EU aleg România – 100 de 
poveşti de aur ale sportului românesc 
17.25: Sarea în bucate / preluare Radio 
Antena Satelor 17.55: Încheiere........................................................
9 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 / Mihai Trăistariu 17.55: Încheiere........................................................
10 FEBRUARIE  (Iulia Kaupert)
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, 06 februarie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 06 februarie, Duna World, ora 13.50

În prima ediţie din luna februarie 
a magazinului televizat, Ecranul 
nostru, vă vom relata despre vizita 
comisarului ministerial, împuter-
nicit de ministrul de externe cu 
gestionarea politicilor cu ţările 
vecine, Kalmár Ferenc, efectuată 
în comunitatea românilor din Bă-
tania şi Jula. De asemenea, vă vom 
prezenta activitatea deosebit de 
bogată a coregrafului Gheorghe 
Gros, care în anul 2018 a fost de-
corat cu înalta distincţie „Pentru 
Naţionalităţi”.
Realizator: Tiberiu Boca

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

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

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

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

Muzică

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

POLITRUC,   po-
litruci,  s. m.  Inst-
ructor, îndrumător 
politic în armata 
sovietică. ◊ (Depr.) 
Activist politic. – 
Din rus. politruk.

Povestea amuzantă despre iu-
bire, relaţii, prietenie va fi inter-
pretată de Loredana Groza, Bianca 
Purcărea, Ioana Sihota, Ecaterina 
Ladin, Cornel Ilie, Ernest Fazekas, 
Adrian Nour şi Silviu Mircescu.

Musicalul „MAMMA MIA!”, care 
a cucerit întreaga lume, a fost ur-
mărit de 60 de milioane de oa-
meni din 50 de ţări. A fost lansat 
în 1999 la Londra, în West End şi 
apoi în Statele Unite ale Americii, 
pe Broadway. Dramaturga Catheri-
ne Johnson şi producătoarea Judy 
Craymer au creat acest spectacol 
inspirându-se din cântecele com-
puse de Benny Anderson şi Bjorn 
Ulvaeus, foşti membri ai formaţiei 
ABBA. Titlul musicalului este hitul 
grupului din anul 1975, melodia 
„Mamma Mia”. A devenit al 8-lea 
cel mai longeviv musical de pe 
Broadway şi al 9-lea cel mai lon-
geviv show din toate timpurile, cu 
5.124 de reprezentaţii. În orice zi au 
loc cel puţin 7 show-uri „MAMMA 
MIA!”, în jurul lumii.

Datorită succesului înregistrat, 
povestea a fost adaptată pentru 
marele ecran în 2008, cu actorii 
Meryl Streep, Amanda Seyfried, 
Pierce Brosnan, Colin Firth şi Ste-
llan Skarsgård în rolurile princi-
pale, iar în 2018 a fost lansat şi al 
doilea film Mamma Mia 2.

Cei care doresc să facă o sur-
priză celor dragi sau să petreacă 
o seară minunată împreună, au 
acces la bilete prin mammami-
athemusical.ro şi iabilet.ro.

De Ziua Îndrăgostiţilor,
14 februarie, la Oradea
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O fetiţă bolnavă din Chitighaz
ne cere ajutorul

Noemi Dicsa s-a născut în luna ianuarie a anului 2013 şi până 
la vârsta de şapte luni s-a dezvoltat normal, ca orice nou-născut. 
Atunci mama ei, Claudia Şereş, a observat că fetiţa nu vrea să şadă 
şi se mişcă tot mai puţin. Au urmat luni de analize medicale, care 
au rezultat cu diagnosticul înspăimântător: atrofie musculară 
spinală, o boală care fără tratament poate duce la moartea co-
pilului. Medicii au propus familiei ca fetiţa să facă cât mai multă 
mişcare, ca muşchii ei sănătoşi să nu cedeze, să-i facă mult masaj, 
s-o ducă la gimnastică specială acvatică. Pentru a-i asigura toate 
condiţiile, familia s-a mutat la Budapesta, pentru a avea acces la 
cele mai bune tratamente. Contrar tuturor eforturilor, însă, starea 
fetiţei s-a înrăutăţit treptat. Medicii au informat părinţii că No-
emi s-ar putea vindeca numai dacă ar putea primi un tratament 
special, cu numele Spinraza, pe bază de injecţii. În primul an ar 
avea nevoie de patru injecţii, după care anual o singură injecţie.

Încă în luna decembrie, ziarul judeţean „Békés Megyei Hírlap” 
a scris pentru prima dată despre cazul fetiţei Noemi Dicsa, după 
ce Fondul de Sănătate a refuzat cererea părinţilor de a primi fi-
nanţare pentru tratamentul care i-ar putea da şansa de a umbla, 
de a se vindeca. Costurile pentru tratamentul din primul an sunt 
de 68 de milioane de forinţi. Familia a hotărât să nu renunţe şi 
să ceară ajutorul oamenilor de bunăvoinţă.

Trista poveste şi privirea plină de speranţă a fetiţei din Chitighaz 
au umplut zilele trecute reţelele de socializare şi coperţile multor 
ziare din Ungaria. Familia lui Noemi a în-
fiinţat o fundaţie „Împreună cu Îngeraşii 
Fundaţie pentru Sprijinirea Copiilor cu 
Dizabilităţi” („Együtt a Kisangyalokkal 
Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támo-
gató Alapítvány”), care acum adună fon-
duri pentru tratamentul lui Noemi, dar 
mai târziu va ajuta şi alţi copii care suferă 
de boli cu dizabilităţi. În doar două luni 
de activitate, până la încheierea ediţiei 
noastre (29 ianuarie), fundaţia a reuşit să 
adune peste 14 milioane de forinţi de la 
mai bine de o mie de susţinători. Nu au 
renunţat la scopul de a primi finanţarea 
necesară de la casa de sănătate, însă până 
să fie acceptată cererea lui Noemi, vor să 
mobilizeze cât mai multă lume, care ar 
dori şi poate să ajute să împlinească visul 
acestei fetiţe bolnave.

Până acum, peste o mie de susţinători

Povestea lui Noemi

„Fac foarte multă gimnastică, ceea ce nu-mi place foarte tare, 
pentru că mă doare. Dar aşa mi s-a spus că asta foloseşte. Îmi 
place foarte mult să fiu în apă, acolo sunt mai liberă, acolo îmi pot 
mişca picioare, acolo pot şi dansa. Dacă voi fi mare, mi-ar plăcea 
să dansez şi să cânt pe scenă”, a spus Noemi pentru Beol.hu.

Noemi Dicsa, o fetiţă de doar 6 ani din Chitighaz, suferă de 
o boală rară, numită atrofie musculară spinală (AMS de tip 
I). Ea ar putea fi vindecată cu un tratament foarte costisitor, 
dar din păcate Fondul Naţional de Sănătate nu-i finanţează 
acest tratament. Familia fetiţei, însă, nu renunţă. Au înfiinţat 
o fundaţie cu numele „Împreună cu Îngeraşii Fundaţie pentru 
Sprijinirea Copiilor cu Dizabilităţi” („Együtt a Kisangyalokkal 
Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány”), prin 
care poate contribui oricine la vindecarea lui Noemi.

Cum putem ajuta?
Fundaţia „Împreună cu Îngeraşii” a fost înfiinţată de fraţii 

mamei lui Noemi, dr. Abel Şereş şi Emanuela Şereş Baker, care 
sunt foarte recunoscători şi pentru cel mai mic ajutor. Sute 
de oameni au trimis până acum bani în contul fundaţiei, unii 
au trimis câteva mii de forinţi, iar alţii sute de mii, şi iată aşa 
s-au adunat până acum mai bine de 14 milioane de forinţi.

Donaţiile se pot trimite în contul fundaţiei cu menţiunea 
„Együtt a Kisangyalokkal”:

Nr. de cont: OTP 11733027-28360616
IBAN: HU77 1173 3027 2836 0616 0000 0000
BIC (SWIFT) Code: OTPVHUHB
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