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Poza săptămânii

25 februarie, luni, Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului;
       Sf. Mc. Alexandru și Ipatie 
26 februarie, marţi, Sf. Ier. Porfi rie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini
       Samarineanca 
27 februarie, miercuri, Sf. Leandru, arhiep. al Sevillei; Sf. Cuv. 
       Mărt. Procopie și Talaleu 
28 februarie, joi, †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman
      din Dobrogea; Sf. Sfi nţit Mc. Nestor, ep. de Maghid 
    1 martie, vineri, Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf.
       Mc. Marcel și Antonie
   2 martie, sâmbătă, Sf. Sfi nţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie și
       Nestor (Pomenirea morţilor – Moșii de iarnă)
   3 martie, duminică, Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc.
       Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei
       Judecăţi)

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

Mărţişor cultural 
românesc, la Aletea

Balul Mărţişorului
la Jula

Şedinţă ordinară la AŢRU

Sursa foto: internet

La nunţile 
sau balurile 

din zilele 
noastre 

mai mulţi 
se joacă 

pe telefon 
decât 

dansează…

Am impresia că viaţa oamenilor se desfăşoară pe 
o bază greşită. Există o gravă neînţelegere în punctul 
de pornire. Oamenii nu recunosc minunea pe care o 
constituie viaţa însăşi, globul acesta pământesc care se 
învârteşte în haos şi îi poartă în mersul lui prin veacuri.

Ceea ce le lipseşte oamenilor din vremea noastră e 
dimensiunea cosmică, sentimentul acesta al aventurii spiritului, dincolo de 
realitatea aparentă.

Oamenii actuali nu au antene pentru a pătrunde în realitatea adevărată, în 
singura realitate care contează. Se lasă amăgiţi de aparenţe şi se opresc la ele. 
Nu merg mai departe. Pentru că îi împiedică această stupidă nevoie de securitate 
care taie aripile aventurii şi care ferecă spiritul în închisoarea conformismului.

Întotdeauna, ceea ce m-a susţinut a fost bucuria. În cele mai grele împreju-
rări ale vieţii, am ştiut s-o găsesc în drumul meu. Mergeam cântând. Ştiam că 
ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. Şi nimic 
nu mă oprea. Pe acest sentiment al minunii pe care o 
reprezintă viaţa, al bucuriei, e clădită toată opera mea.

(Constantin Brâncuşi – octombrie 1938, Conversaţii 
cu Ionel Jianu. Text publicat în Revista Fundaţiilor 

Regale, nr. 9, septembrie 1946)

Î n ziua de joi, 21 februarie, la Jula s-a ţinut următoarea ședinţă de 
lucru a Adunării Generale a Autoguvernării pe Ţară a Românilor 

din Ungaria, care de această dată a cuprins 20 de puncte pe ordinea 
de zi. Subiectele discutate au fost: 1. Informare despre cele întâmplate 
între cele două ședinţe; 2. Aprobarea bugetului pe anul 2019 al AŢRU 
și instituţiilor subordonate; 3. Aprobarea planului de afaceri pe anul 
2019 al Editurii de Presă și Carte Românească „Cronica” Nonprofit 
SRL; 4. Dezbateri cu privire la rezultatul achiziţiilor și a majorării 
costurilor proietului NEMZ-E-18-0015, care vizează realizarea unei noi 
săli de grupă în cadrul Grădiniţei Românești din Jula; 5. Dezbateri cu 
privire la rezultatul achiziţiilor și a majorării costurilor care vizează 
realizarea unei săli de sport în cadrul Grădiniţei Românești din Jula 
în cadrul proiectului TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018; 6. Dezbateri cu 
privire la creșterea costurilor în proiectul cu numărul TOP-1.4.1-15-
BS1-2016-00020 ce vizează extinderea cu o nouă sală de grupă în 
cadrul Şcolii Generale și Grădiniţei „Lucian Magdu” din Bătania; 7. 
Dezbateri cu privire la rezultatul achiziţiilor și a creșterii costurilor 
legate de realizarea drumului și a parcării Şcolii Generale și Grădiniţei 
„Lucian Magdu” din Bătania în baza proiectului NEMZ-E-18-0017; 
8. Majorarea salariului președintelui respectiv a vicepreședintelui 
AŢRU; 9. Stabilirea indemnizaţiei președintelui AŢRU pe anul 2019; 
10. Programarea concediului președintelui AŢRU pe anul 2019; 11. 
Raport privind îndeplinirea declaraţiilor de avere ale deputaţilor 
Adunării Generale a AŢRU; 12. Informativ cu privire la punerea în 
aplicare a planului solicitat de Curtea de Conturi în urma auditului la 
Liceul, Şcoala Generală și Căminul de Elevi „N. Bălcescu” din Jula; 13. 
Stabilirea perioadei de înscriere în unităţile de învăţământ preșcolare, 
pentru anul școlar 2019/2020; 14. Aprobarea planului de achiziţii al 
AŢRU pe anul 2019; 15. Modificarea regulamentului de achiziţii al 
AŢRU; 16. Decizii cu privire la procedurile de achiziţie; 17. Propunere 
pentru alegerea de membru în comisia de supraveghere a Editurii 
de Presă și Carte Românească „Cronica” Nonprofit SRL; 18. Negoci-
erea cererii Clubului Pensionarilor Români din Jula; 19. Susţinerea 
Fundaţiei „Együtt a Kisangyalokkal”; 20. Diverse.

Relatare cu amănunte despre cele discutate la ședinţa AŢRU vom 
reveni în numărul următor.                                                                               E.Ş.

B alul de binefacere al Liceului și Şcolii Generale „Nicolae Băl-
cescu” din Jula, intitulat „Balul Mărţișorului”, va avea loc anul 

acesta în ziua de sâmbătă, 2 martie, la Centrul Cultural Românesc din 
Jula, cu începere de la ora 18.00. După un scurt program cultural oferit 
de tinerii instituţiei, petrecerea va continua în sala de sport a școlii. 
Biletele se pot rezerva sau procura până pe 27 februarie, la numărul 
de telefon al liceului: 06-66/463-161, sau personal la secretariatul 
instituţiei de învăţământ.

C onsulatul General al României la Jula, în colaborare cu parte-
neri din România și Primăria orașului Aletea, Şcoala generală 

bilingvă Aletea și Căminul cultural din oraș, va organiza evenimentul 
„Mărţișor cultural românesc”. Manifestarea este dedicată nu doar 
doamnelor și domnișoarelor din rândul comunităţii româneși din 
Ungaria, dar și tuturor celor care iubesc cultura și tradiţiile românești. 
Evenimentul va avea loc pe 6 martie, cu începere de la ora 14.00, la 
Căminul cultural din orașul Aletea.                                                            A.B.
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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

Universitatea de 
Vest din Timișoara a 
găzduit joi, 14 februa-
rie, conferinţa care a 
marcat deschiderea 
proiectului Healthy 
Traditions – Science for 
Next Generation (eMS 
ROHU 285), finanţat 
de Uniunea Europeană 
în cadrul Programului 
Interreg V-A Româ-
nia-Ungaria. Proiectul 
este implementat de 
Asociaţia „Iris Resear-
ch” din Arad, în calitate 
de beneficiar și de Universitatea de 
Vest din Timișoara și Liceul Românesc 
„Nicolae Bălcescu” din Jula, în calitate 
de parteneri. În mod specific, proiectul 
presupune identificarea a 15 localităţi 
din judeţele Arad și Timiș (România), 
respectiv din regiunea Bichiș (Ungaria), 
care vor fi observate și studiate din per-
spectiva tradiţiilor lor, mizându-se pe 
identificarea unor elemente comune.

Alături de reprezentanţii celor trei 
instituţii partenere în proiect, la eve-
niment au participat și domnul Victor 
Alexeev, Secretar de Star în Ministe-
rul pentru Românii de Pretutindeni 
și domnul Florin Vasiloni, Consulul Ge-
neral al României la Jula. În cuvântul 
său, Secretarul de Stat Victor Alexeev a 
arătat că „acest proiect este nemijlocit 
legat de tradiţiile noastre. El ar merita 

Spectacolul „Orașul nostru” poartă semnătura regizorului Cristian 
Ban și are la bază un scenariu adaptat după piesa lui Thornton Wilder. 
Scenografia este realizată de Cristina Milea.

„Fiind născut în Arad, de multe ori m-am întrebat oare cine locuia în 
clădirile pe care azi scrie monument istoric sau ce fel de magazine erau 
acum 100 de ani în locul farmaciilor și casinourilor care există azi pe 
bulevard și ce făceau oamenii într-o seară de sâmbătă. Folosind struc-
tura textului-cult Oraşul nostru, scris de Thornton Wilder în anii ’30 și 
pe baza unor interviuri, cărţi și fotografii din arhiva Muzeului de Istorie, 
scenariul spectacolului s-a născut în timpul repetiţiilor cu gândul de a 
oferi publicului o perspectivă nouă asupra oamenilor care au trăit în 
orașul nostru și poate a ideii de comunitate, în măsura în care ea mai 
există astăzi.” (Cristian Ban)

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii: Ioan Peter (regizorul), 
Alex Mărgineanu (Eugen), Cecilia Lucanu-Donat (Margareta), Angela Petrean-
Varjasi (Celia), Ştefan Statnic (doctorul), Dorina Darie-Peter (Maria), Roxana 
Sabău (lăptăreasa), Robert Pavicstis (lăptarul), Călin Stanciu (Arthur).

Preţul unui bilet pentru spectacol este de 1900 Ft 
și se poate achiziţiona de la agenţia teatrală (Jula, str. 
Kossuth nr. 13) sau online, accesând platforma www.
jegy.hu.

Spectacol va fi prezentat în limba română, cu titraj 
în limba maghiară. Nu este recomandat copiilor sub 
14 ani!

Spectacol în limba română la Teatrul Cetăţii din Jula

Actorii arădeni ne invită să cunoaştem 
Aradul de acum un secol

„Tradiţii sănătoase
– Ştiinţă pentru generaţiile viitoare”

al României prin Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni.

Reprezentanţii celor trei instituţii partenere au 
principat activităţi ale proiectului, dintre care amin-
tim implicarea unui grup de 45 de voluntari, care vor 
derula cercetări de teren în regiunea transfrontalieră 
România–Ungaria (Timiș și Arad), respectiv în cadrul 
comunităţii românești din Ungaria (Bichiș) în vederea 
studiului acelorași tradiţii și al evoluţiei lor pe trei 
generaţii; organizarea unei conferinţe știinţifice de 
etno-farmacie la Arad, și a două ateliere tematice și 
educaţionale: Să gătim împreună cu înaintaşii (la Jula), Să 
povestim împreună cu înaintaşii (la Timișoara). La finalul 
activităţii de identificare în teren și prelucrare a acestor 
date, echipa de proiect va realiza câteva produse: un vo-
lum sintetic referitor la practicile gastronomice din zona 
studiată, inclusiv exemple, un calendar al manifestărilor 
tradiţionale din regiune, dedicat comunităţilor locale 
și un volum cuprinzând texte cu o abordare știinţifică, 
abordând metodele de lucru utilizate.

Teatrul Cetăţii din Jula așteaptă publicul cunoscător de limba 
română, și nu numai, la spectacolul actorilor de la Teatrul Clasic 
„Ioan Slavici” Arad, din ziua de marţi, 12 martie, ora 19.00. 

să se deschidă și către celelalte comunităţi 
istorice. În aceste comunităţi, în multe ca-
zuri, tradiţia este adesea mai bine păstrată 
decât în interiorul ţării”.

La rândul său, domnul Consul General 
Florin Vasiloni a subliniat că: „E foarte im-
portant să construim drumuri, să reparăm 
teatre, să ridicăm săli de sport, dar este și 
mai important să construim punţi între 
oameni, să ne studiem trecutul pentru a 
ne putea proiecta în viitor”.

Totodată, la finalul conferinţei, invitaţii 
au avut ocazia să viziteze expoziţia fotogra-
fică „Am chipuit, am pingălit, am snimuit”, 
realizată de masteranzii Universităţii de 
Vest din Timișoara, la finalul cercetări-
lor derulate la comunităţi românești din 
Ungaria, Bucovina și Transcarpatia, între 
anii 2006–2008, în cadrul unui proiect 
finanţat de Ministerul Afacerilor Externe 
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Jim Mathis: Timpul pentru „replantare”, 
profesional sau personal?

Peste 1.000 de oameni de ştiinţă au semnat o scrisoare
publică prin care se dezic de teoria evoluţiei

Să crești plante sănătoase nu 
este întotdeauna un lucru ușor. 
Faptul că nu înflorește cum tre-
buie, pământul care se usucă 
repede, frunzele ofilite sau care 
cad nu sunt semne bune. Plantele 
dau aceste semnale pentru că nu 
sunt în stare să se hrănească cu 
suficiente substanţe nutritive și 
umezeală. Deseori, soluţia este 
o chestiune de transplantare 
într-un nou ghiveci – relocarea 
aceasta într-un mediu nou se dovedește a fi de ajutor pentru sănătatea 
și creșterea plantelor.

Interesant, acest principiu al „replantării în alt ghiveci” se aplică nu 
doar plantelor, ci și oamenilor. Uitându-mă în urmă, la cursul vieţii 
mele, îmi dau seama că am fost smuls din rădăcină și replantat în 
„ghivece” noi de mai multe ori. Îmi dau seama că de fiecare dată a fost 
spre avantajul meu. De exemplu, atunci când am plecat de acasă la 
facultate a fost o replantare importantă pentru mine, ca tânăr. Nu că 
mediul în care eram era rău; doar că „solul fertil” în care ajunsesem 
mi-a oferit posibilitatea să „înfloresc”.

Când mi-am dat demisia de la vechiul loc de muncă și mi-am început 
propria afacere acum 44 de ani, a fost o nouă „grădină” pentru mine. 
În fiecare perioadă a vieţii mele, atunci când părea că nu mai pot să 
cresc, să înfloresc și chiar începea să îmi cadă câteva frunze, metaforic 
vorbind, am fost în stare să mă mut într-un ghiveci mai mare cu un 
sol proaspăt și un nou entuziasm pentru viaţă.

În urmă cu aproape șase ani, am decis să îmi mut afacerea încă o 
dată, de data aceasta concentrându-mă pe restaurarea fotografiilor. A 
fost o nouă lume, cu unelte noi și tehnici care mi-au permis să restaurez 
fotografiile vechi, de familie, ale multor persoane.

Acest proces de relocare, câteodată, înseamnă să fii dispus să renunţi 
la ceea ce îţi este familiar și să încerci ceva nou. Unii acceptă schim-
barea mai ușor decât alţii, însă pentru fiecare dintre noi, câteodată, 

schimbarea este inevitabilă și necesară. La fel 
cum o plantă care se chinuie nu va înflori până 
nu va fi mutată în alt ghiveci, tot așa și noi ne 
putem ofili, atât profesional cât și personal, 
atunci când refuzăm să ne asumăm schimbarea, 
cu riscurile ei.

De asemenea, putem aplica acest principiu 
al „replantării în alt ghiveci” și la viaţa noastră 
spirituală. Anul trecut, împreună cu soţia mea 
ne-am „replantat!” viaţa spirituală prin faptul 
că ne-am schimbat biserica locală. Fusesem 
membri la vechea noastră biserică timp de 35 de 

ani, dar după multă rugăciune și deliberare, am hotărât că este timpul 
pentru o replantare majoră. Un nou mediu spiritual, oameni cu care 
putem să ne închinăm și să slujim, a fost exact ceea ce aveam nevoie 
pentru a ne reaprinde relaţia noastră cu Dumnezeu.

Sunt și alte moduri pentru „replantare spirituală”. Poate că impli-
că felul în care îţi petreci timpul cu Domnul în fiecare zi – sau poate 
înseamnă să te decizi să petreci timp cu El în fiecare zi, dacă nu faci 
asta deja.

Proverbe 27:17 ne spune: „După cum ferul ascute ferul, tot așa și 
omul ascute pe om.” (traducere din limba engleză, n. tr.). Dumnezeu 
nu a intenţionat ca viaţa noastră spirituală să fie trăită în izolare faţă 
de ceilalţi. La fel cum organele trupului se bazează unul pe celălalt, 
pentru a fi sănătoase, a crește și a se întări, și noi trebuie să rămânem 
conectaţi îndeaproape cu alţi membri din ceea ce Biblia descrie ca 
fiind „trupul lui Hristos”.

Un alt text, Evrei 10:24-25, ne îndeamnă: „Să veghem unii asupra 
altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim 
adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe al-
ţii…”. Acest principiu se aplică atunci când ești implicat într-o biserică 
locală, dar se poate aplica atunci când te întâlnești cu alţi credincioși, 
în mod special cu cei care sunt mai maturi în credinţă care te pot învăţa 
sau sfătui pe baza Scripturii. Dacă nu ai asemenea credincioși în viaţa 
ta, poate că e timpul pentru „replantare”.                Sursa: stiricrestine.ro

La începutul acestei luni, o 
petiţie online în care se exprimă 
dezacordul cu teoria evoluţiei a lui 
Charles Darwin a fost semnată de 
peste 1.000 de oameni de știinţă 
din toată lumea, fapt care indică 
un consens în creștere în comu-
nitatea știinţifică faţă de respin-
gerea concepţiei evoluţioniste.

Declaraţia „O despărţire ştiinţifică de darwinism” este un text scurt, 
în care se spune: „Ne exprimăm scepticismul în legătură cu teoria se-
lecţiei naturale și mutaţiile accidentale ca și explicaţie pentru natura 
complexă a vieţii. Încurajăm o examinare atentă a tuturor dovezilor 
care sunt oferite pentru teoria lui Darwin.”

„Până în prezent, declaraţia a fost semnată de 1.043 de oameni 
de știinţă”, spune Sarah Chaffee, director de programe la Institutul 
Discovery.

Declaraţia, care a fost emisă în cadrul Institutului Discovery în anul 
2001 de către cei care pun sub semnul întrebării neo-darwinismul, 
a fost semnată de oameni de știinţă de la Academia Americană de 
Ştiinţe, academiile din Rusia, Ungaria, Republica Cehă, precum și 
universităţi cunoscute cum ar fi Yale, Princeton, Stanford, MIT, Ber-
keley, UCLA și altele.

Nu oricine poate semna declaraţia, ci doar persoanele care înde-
plinesc anumite condiţii. Pentru a semna documentul, trebuie să ai 
fie un doctorat în unul sau mai multe din domeniile biologie, chimie, 

matematică, inginerie sau informatică, fie poţi 
avea o diplomă de master și să lucrezi ca și pro-
fesor de medicină, și să fii de acord cu afirmaţiile 
din declaraţie.

„Declaraţia O Despărţire Ştiinţifică de Darwi-
nism există pentru a aduce o corecţie în opinia 
publică, arătând că există suport știinţific pentru 
o examinare deschisă a dovezilor privind teoria 
darwinistă și care pun sub semnul întrebării fap-

tul că neo-darwinismul poate explica satisfăcător complexitatea și 
diversitatea lumii naturale.”

O astfel de declaraţie este importantă din cauza presiunii care există 
în mass media de pretutindeni de a te conforma cu acceptarea fără 
rezerve a teoriei evoluţiei.

Pe website-ul care conţine declaraţia se mai spune că: „În ultimii ani 
s-au depus eforturi considerabile din partea unor susţinători ai teoriei 
moderne a darwinismului pentru a nega existenţa unor critici știinţi-
fice aduse neo-darwinismului pentru a descuraja o discuţie deschisă 
asupra dovezilor pentru și împotriva teoriei evoluţiei.”

David Klinghoffer, un cercetător în cadrul Institutlui Discovery, a 
spus că semnatarii declaraţiei „și-au riscat carierele și reputaţia prin 
acordul pe care și l-au exprimat asupra declaraţiei.” Comunitatea știin-
ţifică din lumea întreagă te va stigmatiza dacă poate, iar mass-media 
se unește la unison în afirmaţia conform căreia „oamenii de știinţă 
sunt cu toţii de acord și doar poeţii, avocaţii și zănaticii se îndoiesc 
de teoria evoluţiei.”                                         Sursa: CBN News/stiricrestine.ro
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Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

O poezie comică și tristă, din 1891

Asimilarea lingvistică a românilor din Ungaria a fost un proces 
îndelungat, care s-a accelarat după 1920, când comunităţile rămase 
după graniţa de vest a României nu au mai fost susţinute de insti-
tuţiile identitare românești din Transilvania. Din trecutul acestui 
fenomen am ales o poezie, comică și tristă în același timp, cu autor 
anonim. Poezioara este o reacţie la unele aspecte ale învăţămân-
tului preșcolar din Ungaria sfârșitului de secol XIX. Contele Csáky 
Albin, ministrul cultelor și al învăţământului din Ungaria, între 
anii 1888–1894, a elaborat o serie de legi și decrete care au avut 
influenţă majoră asupra naţionalităţilor din Ungaria. E vorba, de 
exemplu, despre așa-numitul „decret al botezului” (elkeresztelési 
rendelet) care prevedea amendarea cu o anumită sumă de bani a 
acelor familii mixte, care nu-și botezau copiii în conformitate cu 
legea LIII din 1868, adică pe băieţi în confesiunea tatălui, iar pe fete 
în confesiunea mamei. În 1861, Csáky Albin semnează o lege pentru 
înfiinţarea unor instituţii de educaţie preșcolară, obligatorii pentru 
copiii de 3–6 ani, numite kisdedóvó, deci grădiniţe de copii, cărora 
românii le-au zis „ovodău”. Deoarece educaţia din „ovodău” se făcea 
intensiv în limba maghiară, celelalte naţionalităţi din Ungaria și-au 
exprimat protestul și revolta în diverse moduri. Şi românii au luat 
poziţie în faţa maghiarizării prin ovodău. Astfel apare în revista 
Tribuna următoarea poezioară amar-satirică, preluată apoi și de 
gazeta învăţământului greco-catolic, Şcoala Română, din Năsăud.

Mihaela Bucin

Marţi, 26 februarie, de la ora 18.00, Filiala Seghedin a ICR Bu-
dapesta, împreună cu Consulatul General al României la Seghedin 
organizează, sub auspiciile Președinţiei Române a Consiliului Uniunii 
Europene, prima conferinţă din ciclul ID.RO – România tradiţiilor, 
Identitate şi Diversitate Naţională, dedicată sărbătorii Dragobetelui. 

Vor prezenta lucrări de specialitate: doamna Otilia Hedeşan, etnolog, 
prorector al Universităţii de Vest din Timișoara, doamna Mihaela Bucin, 
șefa Catedrei de Limba și literatura română a Facultăţii Pedagogice 
„Juhász Gyula”, din cadrul Universităţii din  Seghedin și domnul Zsolt 
Szabó, profesor în cadrul Catedrei de Limba și literatura română a 
Facultăţii Pedagogice „Juhász Gyula”, din cadrul Universităţii din 
Seghedin.

„Dragobetele”, sărbătoarea populară a dragostei, cunoscută în 
popor și sub denumirea de „Cap de primăvară” sau „Sântion de pri-
măvară” este celebrată de români pe 24 februarie, creștin ortodocșii 
sărbătorind în această zi Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul.

Lucrările conferinţei vor fi prezentate în limba română, iar accesul 
este liber. Filiala Seghedin a ICR se află în piaţa Dugonics nr. 2.

Conferinţă cu tema 
„Sărbătoarea Dragobetelui”

la ICR Seghedin

Sub auspiciile Sezonului România-Franţa, în perioada 27 februarie 
– 8 martie, Institutul Cultural Român Budapesta va participa la cea 
de-a IX-a ediţie a „Zilelor Filmului Francofon”, ce se va desfășura la 
cinematografele de artă Corvin, Puskin și Toldi, precum și la sala 
Auditorium a Institutului Francez din Budapesta. Ca în fiecare an, 
pe întreg parcursul lunii martie, Ambasada României în Ungaria și 
ICR Budapesta vor participa, alături de alte ambasade și institute 
culturale din capitala Ungariei, la o serie de evenimente teatrale, 
concerte, expoziţii, momente literare, mese rotunde, concursuri edu-
cative, ateliere și proiecţii cinematografice, toate acestea întregind 
profilul devenit marcă al „Festivalului Francofoniei”.

Astfel, la data de 1 martie, la Cinematograful „Toldi” va avea loc, 
de la ora 18.00, o proiecţie unică a filmului documentar „Licu, o 
poveste românească” (r. Ana Dumitrescu, cu: Liviu Canţer), premiat 
în anul 2018 cu trofeul „Golden Dove” la Festivalul Internaţional de 
Film Documentar și de animaţie DOK Festival din Leipzig, și selectat 
pentru mai multe festivaluri prestigioase.

La 28 februarie, respectiv 6 martie, cu începere de la ora 20.30, 
Cinematograful „Toldi” va găzdui două proiecţii ale lungmetrajului 
„Singură la nunta mea”, (coproducţie Belgia–România, r. Marta Berg-
man, cu: Alina Şerban și Tom Wermeir), film selectat în anul 2018 în 
cadrul programului ACID (Association pour le cinéma indépendant 
et sa diffusion) al Festivalului de Film de la Cannes.

Filmele vor fi proiectate în limba originală, cu subtitrare în limba 
maghiară.

Filme româneşti
la „Zilele Filmului Francofon”
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Cum s-a născut poporul român? (3)
Neagu Djuvara

Burebista și Cezar

Ovidiu în surghium la Tomis-Constanţa

Şarpele Glykon
Statuie de marmură reprezentându-l pe şarpele Glykon, o 

divinitate antică. Acest zeu are corp de şarpe, urechi şi păr de 
om, bot de cămilă şi coadă de leu. A fost descoperit la Constanţa 
şi provine din vechiul oraş Tomis.

Iată că pe la începutul sec. I 
a. Chr. A apărut la geto-daci un 
rege, pe nume Burebista, energic 
și înţelept. El a reușit să-i uneas-
că pe toţi ceilalţi regi și condu-
cători ai neamului său în așa fel 
încât a putut construi o adevă-
rată împărăţie, ce mergea de la 
Tisa până dincolo de Nistru, la 
Bug. Şi la această înfăptuire fu-
sese ajutat de un preot cu mare 
prestigiu, pe nume Deceneu, de 
care vor pomeni mulţi istorici 
până în Evul Mediu. Se poves-
tește că, pentru ai convinge pe 
conducătorii geto-daci, care se 
tot certau și se războiau între ei, 
că trebuiau să se unească, Bure-
bista i-ar fi poftit odată într-un 
câmp unde adunase o haită de 
câini care se luau la harţă unii 
cu alţii, se mușcau, se trânteau, 
se luptau de moarte. Atunci, la 
porunca lui Burebista s-a deschis 
o cușcă dosită, în care era un lup. 
Şi când au mirosit căinii lupul, 
odată au lăsat cearta dintre ei și 
s-au năpustit cu toţii asupra lui. „Așa să facem și noi”, a zis regele, 
și așa au făcut. În gândul lui Burebista și al lor, al tuturor, lupul 
era Roma.

De două-trei veacuri, din centrul Italiei, din orașul Roma, înce-
puse să crească o putere, întinsă pe uscat și pe mare, care avea să 
devină, cu vremea, cea mai mare împărăţie din Antichitate: Imperiul 
Roman. Prin lupte neîncetate, romanii cuceriseră mai întâi toată 
Italia, apoi Peninsula Iberică (adică Spania și Portugalia de astăzi), 
apoi, după mai multe războaie crâncene cu un popor de mari ne-
gustori semiţi (adică rude cu evreii și arabii), cartaginezii, romanii 
ocupaseră aproape tot nordul Africii. În fine, în timpul domniei lui 
Burebista, romanii cuceriseră Galia (Franţa de azi) sub comanda 
unui împărat genial: Cezar. Trebuie să vă semnalez că pe latinește 
(latina era limba vorbită de romani; i se zice așa fiindcă provincia 
în mijlocul căreia se afla Roma se numea Latium) Cezar se scrie 
Caesar și se pronunţă, aproximativ, „Caisar”, de unde s-a tras cu-
vântul nemţesc Kaiser, care înseamnă împărat, precum și csar, sau 
ţar, cuvânt care a desemnat la bulgari, și apoi la ruși, tot împărat.

Şi închipuiţi-vă că Burebista îndrăznea, tocmai atunci, să-i sfi-
deze pe acești romani, lansând atacuri împotriva provinciilor de la 
sud de Dunăre aflate sub stăpânire romană! Așa se face că Cezar 
hotărăște să pornească o campanie militară ca să-l supună pe Bure-
bista. Dar la „idele lui Martie”, adică pe 15 martie, în anul 44 a. Chr., 
Cezar era ucis în plin Senat roman de un grup de conjuraţi, senatori 
care bănuiau că cezar vrea să suprime Republica și să înfiinţeze, 
cu el în frunte, un regat sau o împărăţie. Printre conjuraţii care se 
năpustiseră asupra lui cu pumnalele, cezar l-a zărit și pe Brutus, 
fiul soţiei sale, pe care-l crescuse de copil. Atunci, cronicile spun că 
ar fi exclamat: „Şi tu fiul meu?”, și-ar fi acoperit faţa cu toga și ar 
fi căzut străpuns de 15 lovituri de pumnal. Așa a pierit unul dintre 
marile genii politice ale istoriei universale, al cărui nume a rămas 
peste veacuri sinonim cu titlul de rege sau împărat.

Burebista scăpase de atacul lui cezar, dar pierea și el, în același 
an, în cursul unei revolte din propria-i împărăţie. Şi cum pierise 
„lupul”, iar se luaseră „câinii” la harţă și se destrămase regatul lui 
Burebista.

În deceniile care au urmat, romanii au început să stăpânească, 
progresând de al sud, Dobrogea de azi, căreia i se zicea Scythia 
Minor, adică Sciţia Mică (sciţii, călăreţi temuţi, înrudiţi cu perșii din 
Iran, erau răspândiţi la nord de Marea Neagră). Şi, bineînţeles, tot 
romanii au stăpânit și coloniile grecești de pe litoral. Așa se face că în 
anul 8 p. Chr., împăratul Augustin l-a surghiunit (adică l-a exilat) la 
Tomis-Constanţa pe poetul Ovidiu care, pasă-mi-te, îl vorbise de rău. 

Bietul Ovidiu, mare poet ale cărui versuri se mai citesc și azi tradu-
se într-o mulţime de limbi, el, care era celebrat și desfătat la Roma, 
splendida capitală, metropola lumii antice, a fost foarte nenorocit 
în surghiunul său de la Tomis. 

I se părea că e la capătul lumii. Micul port 
grecesc va fi avut el ceva din comodităţile 
orașelor greco-romane, case bine zi-
dite, străzi pavate, băi publice. Dar 
priveliștea mării tulburi și adesea 
furtunoase, împrejurimile pustii ale 
cetăţii, de unde veneau din când în 
când atacuri sălbatice ale geto-dacilor 
din interior, trebuie să-i fi fost rafi-
natului roman un chin îndelung. În 
zadar îi trimitea răvașe împăratului 
ca să-l ierte. Nu l-a iertat, și acolo a 
murit după zece ani de pribegie. 
Acolo a scris el culegerile de 
poezii intitulate „Tristele” 
și „Ponticele” (căci Mării 
Negre, în Antichitate, i se 
spunea Pontul Euxin). 

V-aţi întrebat vreoda-
tă, când spuneţi Crezul 
în biserică, de ce pe 
Procuratorul Iudeii, ca-
re-l osândește pe Isus, îl 
chema Pilat din Pont?

Statuia lui Burebista din Orăștie

Dacia în timpul lui Burebista
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Carnaval vesel la grădiniţa din Micherechi

 ORIZONTAL:
1) Gazda din Broșteni unde Nica lui Ştefan a Petrei se procopsește de râie căprească 
– Are o dispută cu «cămeșa» într-o povestire de Ion Creangă. 2) Dascălul de la școala 
din Humulești, «un holtei zdrăvan, frumos și voinic», care sfătuia pe oameni să-și 
dea copiii la învăţătură – «Punguţa cu… bani», una din poveștile lui Ion Creangă. 
3) Susţine viţa – Așa cum a fost Creangă toată viaţa, din care cauză spunea «nici 
cuminte până la 30 nici bogat până la 40 nu m-am făcut». 4) Exclamaţie – Navigator 
spaniol care a făcut prima călătorie în jurul lumii. 5) I-au fost luate lui Nică de pe 
malul Ozanei de către mama sa, fiind astfel nevoit să se-ntoarcă acasă gol-pușcă 

 VERTICAL:
1) Năzdrăvanul care le-a venit de hac dracilor – «Am-
barcaţia» cu care a fost Creangă în satul Borca, după 
isprava ce-o făcuse, prăvălind o stâncă peste casa și o 
capră a Irinucăi. 2) Din când în când – Capul lui Harap 
Alb! – «…a șui Costache, băiat mare, înaintat la învă-
ţătură până la genunchiul broaștei», care era sfădit 
cu Creangă din pricina Smărăndiţei popii. 3) Unul din 
dascălii lui Creangă, pe care acasă-l aștepta «sărăcia 
cu masa întinsă». 4) «Moș… Coţcariul», harabagiul din 
mahalaua Ţuţuieni din Tg. Neamţului, care spunea: 
«Harabagia e bună, că ai face tot cu marfă vie, care la 
deal să dă pe jos, la vale, pe jos, iar la popas, în căru-
ţă». 5) În bulb! – Vasile…, la care Creangă și prietenii 
lui s-au dus cu colindul, dar hapsâna de nevastă-sa 
i-a fugărit cu cociorva aprinsă. 6) Un succes…doar 
pe jumătate! – Vine pe la gene – Loc nesfârșit! 7) 
Într-altă povestire «voinicul» ăsta se ia la sfadă cu 
barosul – Val mare. 8) «Fraţii» lui Chirică, argatul 
lui Stan Păţitul – Trăiască! 9) Fata lui Grigore Roșu 
pe care Moș Vasile Mogorogea o ochise pentru fiul 
său Ioan să-i fie preoteasă – Omul de care l-a sfătuit 
taică-său pe Harap Alb să se ferească mai mult decât 
de cel roș. 10) «Sfântul…», făcător de vânătăi, adus 
de părintele Ioan să ţie tovărășie «Calului bălan» și 
școlarilor dugliși – Dânsa.

de-abia pe-nserat, prin curţile oamenilor – «Zmeii» lui 
Moș Luca, care-l duc pe Creangă la școala de popi din 
Socola (sing.). 6) La Păsărilă-n cap! – Regizor român, 
maestru emerit al artei din R.S.R. 7) Cojocarul satului, 
cel care a-mpletit pe drăguţul de «Sf. Nicolai» – Notă. 
8) Dorinţa fierbinte a lui moș Ion Roată din povestirea 
lui Creangă – Cumătrul caprei, care s-a jurat pe părul 
său că nu-i va speria acesteia iezii. 9) Marș! – Cuviosul 
cu plosca cu rachiu la șold și cu pistoale la brâu sub 
rasă, pomenit de Creangă în «Amintiri din copilărie». 
10) «Logofete brânză-n cui,/ Lapte…n călimări,/ Chiu și 
vai prin buzunări», cum îi spunea lui Nică tatăl său, în 
bătaie de joc – Apa «cea frumos curgătoare și limpede 
ca cristalul» unde o zbughea Creangă la scăldat.

Ion Creangă

Luni, 18 februarie, a fost sărbătoa-
re mare la Grădiniţa românească din 
Micherechi, în care toate grupele au 
sărbătorit Fărșangul, o sărbătoare 
cu caracter de carnaval și o tradiţie 
străveche de alungare a iernii. 

Pe parcursul acestei zile, prin 
activităţile, jocurile și concursuri-
le avute, preșcolarii au descoperit 
semnificaţia Fărșangului, obiceiu-
rile și tradiţiile legate de această 
sărbătoare. Cel mai important mo-
ment pentru ei a fost atunci când au 
putut să se îmbrace în costumele de 
carnaval pregătite de părinţi pentru 
balul mascat. Apoi a urmat prezen-
tarea măștilor și parada măștilor 
prin grădiniţă și pe la doamnele de 
la cantina grădiniţei, unde copiilor 
li s-au pregătit gogoși gustoși. A ur-
mat apoi o serie de jocuri distractive, 
concursuri hazlii, dans, iar cel mai 
distractiv moment al zilei s-a do-
vedit a fi programul magicianului 
invitat la grădiniţă de către doam-
nele educatoare pentru a-i încânta 
pe cei mici cu un spectacol de magie.
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– Sfântul Valentin versus Dragobete. 
Luna februarie este luna în care se sărbăto-
reşte atât Sfântul Valentin (14 februarie), 
cât şi Dragobetele (24 februarie). Ordinea 
este cronologică. Puteţi să ne spuneţi, în 
primul rând, care este, în societatea româ-
nească actuală, raportul dintre cele două 
sărbători?

– În orice caz, nu sunt „în variaţie li-
beră”, cum ar spune lingviștii, adică nu 
sunt substituibile reciproc, ci mai curând 
convergente. 

Poate unii dintre voi își amintesc sfâr-
șitul anilor ‘90, când erau concurente: cosmopoliţii, cei cuceriţi de 
valorile globalizării au adoptat-o pe prima imediat și necondiţionat, 
cu un entuziasm indus de mass-media, în vreme ce autohtoniștii și 
puriștii au lansat diatribe care dezavuau sărbătoarea „intrusă” care 
„strica armonia calendarului nostru tradiţional”. Atunci când li s-au 
cerut argumente, au procedat la o reinvestire (forţată după păre-
rea mea) a unei sărbători mărunte de anvergură locală, menită să 
contracareze Ziua Îndrăgostiţilor. Aș da un singur motiv îndoielilor 
mele cu privire la impunerea Dragobetelui ca sărbătoare autohtonă 
echivalentă a Valentine’s Day: plasarea lui ezitantă în chiar calen-
darul tradiţional. Surse documentare din secolele trecute – pe care, 
de obicei, aceiași specialiști le citează fără rezerve – atașează acest 
nume zilei de 1 martie, așa după cum îl găsim pe 8, 13 sau 24 martie… 
Este posibil ca, fiind o zi dedicată protejării și stimulării belșugului 
gospodăriei și ogoarelor, să fi fost dictată de condiţiile climatice ale 
fiecărei zone care determinau începerea anumitor activităţi. Căci tre-
buie subliniat un fapt: dominanta Dragobetelui nu este una erotică, 
ci se raportează la cu totul alte valenţe.

– Odată cu adoptarea sărbătorii Sfântului Valentin în spaţiul românesc, 
s-a construit atitudinea de a apăra sărbătoarea românească a Dragobetelui. 
În acelaşi timp, la nivelul practicii, Sfântul Valentin continuă să fie sărbă-
torit de o parte (sau de majoritatea?) a populaţiei României. Putem spune 
că avem, la momentul actual, un discurs fără fond şi o practică fără discurs?

– Da, așa este! Dragobetele nu beneficiază de desfășurări rituale, 
cum s-a atestat în legătură cu altele incluse într-un „calendar erotic” 
– Sântoaderul, Sânzienele, Sânandreiul, Sânvasâi, Boboteaza – și 
chiar cealaltă componentă, pe care în urmă cu mai bine de un secol 
și Valentine’s Day o deţinea, cea iniţiatică și de consfinţire a unor 
relaţii spirituale în rândul tinerilor, lipsește complet din synopsisul 
tradiţional. Le au însă din plin Mătcălăul  („fratele mai mic al Paș-
telui”, ţinut în lunea de după Învierea lui Iisus Hristos ca patron al 
legămintelor de înfrăţire ale fetelor și feciorilor) și, zonal, Sâmbăta 
lui Toader și Sâmbăta lui Lazăr.

Promovarea intensă și oarecum obstinată a Dragobetelui ca săr-
bătoare autohtonă (cu speculate rădăcini protoromâne și chiar mai 
vechi!) a generat, ca orice „tradiţie inventată”, rituri și scenizări atât 
de verosimile încât se înfăţișează profanilor ca fiind rezultatul unor 
riguroase demersuri de arheologie culturală. Acestea se conjugă, 
cum e și firesc într-o societate care ezită între acceptarea globalizării 
și afirmarea identităţii naţionale (!), cu forme de patriotism local și 
regional și cu încercări de ierarhizare a valorilor (de câte ori nu aţi 
auzit exclamaţia: „Dragobetele nostru românesc e mai … decât Sf. 
Valentin”?!…).

În același timp, se încearcă autohtonizarea acestuia din urmă, fapt 
manifestat chiar din schimbarea denumirii: noi, românii, nu avem 
Valentine’s Day, ci Sfântul Valentin. Adică, deși impusă mediatic, deși 
percepută și trăită ca o sărbătoare exclusiv și excesiv marketizată, 
ne-o asumăm condiţionându-i cumva prestigiul: o inserăm în rân-
dul celor fundamentate religios și asta în condiţiile în care puţini 

Ziua Sf. Valentin şi Dragobete, două sărbători 
care ne „obligă” să ne iubim

Ne aflăm între două sărbători care celebrează iubirea, Sfântul 
Valentin și Dragobetele. Etnologul Narcisa Ştiucă, conf. dr. la Depar-
tamentul de Studii Culturale – Etnologie de la Facultatea de Litere, 
Universitatea București ne lămurește în rândurile de mai jos despre 

rolul și locul acestor sărbători în viaţa românilor. Narcisa Ştiucă este 
autoare a nenumărate studii de cercetare despre sărbătorile din 
diverse zone ale României, ariile sale de expertiză sunt etnologie 
și folclor, istorie orală și management cultural.

știu că Sf. Valentin are „o hagiografie 
dezamăgitoare”.

În mod cu totul interesant, această 
sărbătoare s-a născut din efortul Biseri-
cii de a contracara Lupercaliile romane, 
desfășurări rituale cu caracter orgias-
tic menite să stimuleze fecunditatea, 
și iată că în România, resanctificăm o 
sărbătoare de mult laicizată și în același 
timp încercăm să impunem un daimon 
arhaic al iubirii.

– Ce se întâmplă cu sărbătoarea Drago-
betelui? Cum se sărbătoreşte astăzi? Există 

o diferenţă între spaţiul urban şi rural?
– Ca să răspund concret, deși maliţios la întrebare, Dragobetele 

se sărbătorește la televizor, iar Sf. Valentin, la mall!
Nu cred că e cazul să vorbim despre diferenţe, ci mai curând des-

pre prezenţă/absenţă în relaţie cu spaţiile. Așa cum au arătat și alţii, 
fundamentul mitic al Dragobetelui este lipsit de consistenţă: în tra-
diţiile orale este o prezenţă subordonată Babei Marta (Dochia), fie 
fiu, fie slugă a acesteia (Iovan-Dragobete sau Dragomir) sau și mai 
vag conturat: „cap-de primăvară” sau „întâia babă”.

Sărbătoarea numită și Drăgostiţele este mai curând o „zi mânioasă” 
în care nu se fac anumite operaţii, ci doar munci auspiciale pentru că 
operează principiul magiei prin similitudine („cap” / început de bun 
augur). Este însă și o zi în care „întoarcerile” erau semne de belșug: 
a copiilor și bărbaţilor de la mâncare, a cloștilor în cuibar, a vitelor 
din iesle către câmp, toate însemnând economisire și prin urmare 
asigurarea belșugului viitor.

Doar câteva detalii transpuse în gesturi magice mărunte schiţează 
atributele erotice. Acestea se raportează tot la lumea necuvântătoa-
relor: „Dacă o pasăre nu s-a împerecheat în acea zi, nu se mai poate 
împerechea și umblă ciripind din loc în loc până moare” (Speranţia, 
1906). Şi, în contrapartidă, „O femeie numai să pună mâna pe un 
bărbat străin, și va fi drăgăstoasă în tot cursul anului.” (Densușianu, 
1895); „Fiecare fată trebuie să glumească cu un băiat, pentru ca să se 
poată mărita mai curând” (Speranţia, 1906).

Iată de ce, spre deosebire de alte sărbători, această zi nu a generat 
complexe ritual-ceremoniale și în consecinţă nu se bucură de un 
prestigiu deosebit în comunităţile tradiţionale. În treacăt fiind zis, 
citatele de mai sus imortalizează un comportament mai vechi de 150 
de ani și este de verificat dacă oamenii mai cred sau își mai amintesc 
măcar de ele…

De aceea, în mod cu totul serios mă gândesc să propun studenţilor 
mei să cerceteze impactul pe care îl au mesajele massmedia asupra 
reactivării resorturilor tradiţiei în satele contemporane.

– Puteţi să ne spuneţi care este relaţia dintre reprezentările iubirii în 
cazul sărbătorii Sfântului Valentin şi a Dragobetelui?

– Nu mi se pare că Valentine’s Day este la noi mai mult decât o zi 
a fragilelor iubiri adolescentine. Dragobetele rămâne neconvingător 
și mult prea … rustic pentru îndrăgostiţii de astăzi.

Deci cred că nu dinspre Dragobete vine „concurenţa” Valentinului 
românesc, ci dinspre alte două sărbători care sunt încă foarte intens 
valorizate: Mărţișorul și Ziua femeii.

Ceea ce ar fi interesant de urmărit în viitor e rezolvarea acestei 
dispute care s-ar putea concretiza în asumarea sărbătorii sfântului de 
împrumut al îndrăgostiţilor, victoria zburdalnicului „zân” autohton 
al iubirii sau crearea prin aculturaţie a unei noi sărbători. Se va numi 
ea Valobete sau Dragontin? Greu de ghicit!…

(Sursa: www.cooperativatraditionala.ro/dragobetele-la-romani;
Preluat cu acordul intervievatului)
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Petreceri româneşti de sezon
la românii din Ungaria

Balul Românesc pe Ţară, organizat de Autoguvernării pe Ţară a 
Românilor din Ungaria și Centrului de Documentare și Informare al 
AŢRU, a avut loc sâmbătă, 26 ianuarie, la Jula. La acest eveniment 
au luat parte, români din cadrul comunităţii românești din Ungaria, 
dar și din România, oaspeţi de la Arad, Lipova, Oradea, Baia Mare, 
Timișoara sau Caransebeș, precum și multe oficialităţi. Programul 
cultural a cuprins artiști locali din Aletea și Chitighaz, și artiste 
consacrate din Bihor, ca de pildă Cornelia Covaciu, Florica Ruja, Viorica 
Bradea, Bianca Diana Popa, precum și solista bănăţeană Lioara Boşcu 
și formaţia sa din Timișoara, Ioan Laszlo și formaţia sa din Vărșand 
(România). Artiștii au oferit o atmosferă de petrecere românească 
de care s-a bucurat întreaga asistenţă.

*
Pe 2 februarie, Autoguvernarea Românească din Săcal a invitat 

sătenii la Căminul Cultural la o serată românească. Petrecerea a 
fost întreţinută de muzică de petrecere și de un program de dansuri 
și cântece populare cu Ansamblul „Doina Bihorului” și instructorul 
acestuia, Gheorghe Gros. 

*
Petrecerea de dans popular românesc de la Micherechi a fost 

organizată sâmbătă, 16 februarie, la Casa de Cultură „Gheorghe Du-
lău” din Micherechi. Organizatori au fost membrii Asociaţiei pentru 
Tradiţiile și Cultură din Micherechi, cu sprijinul Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria și al mai multor instituţii și sponsori 
locali. La eveniment au fost prezenţi numeroși dansatori și iubitori 
de folclor din diferite zone ale Ungariei, dar și instrumentiști de 
valoare, care pun un accent deosebit pe muzica de joc și petrecere a 
românilor din Ungaria.

*
Tot pe 16 februarie s-a desfășurat tradiţionalul bal românesc din 

orașul Aletea, organizat de către Autoguvernarea Română din locali-
tate. Evenimentul a fost deschis de către Gheorghe Bagy, președintele 
Autoguvernării, după care a urmat un program cultural, susţinut de 
Echipa de Păstrare a Tradiţiilor Românești din Aletea. Muzica a fost 
asigurată de către un ansamblu folcloric din comuna Macea (Româ-
nia). La eveniment au participat peste 300 de persoane din Ungaria 
și România.                                                                                                                          A.B.

Balurile românești pe care la organizează românii din Ungaria 
înainte de lăsarea Postului Mare, încearcă să amintească de jocul 
și balurile de altădată, în care oamenii reușeau să vorbească, să 
socializeze, să pună bazele colaborării în viaţa de zi cu zi. Balul 
reprezintă un mod de a comunica direct între oameni, de a se 
întâlni și de a petrece românește.

ALETEA

SĂCAL

SĂCAL

JULA

JULA

MICHERECHI

MICHERECHI
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Integramă Indicii Glume
Un politician ţine un discurs electoral:
– Adversarul meu, deputatul în funcţie, v-a 
furat pe rupte timp de 4 ani… Daţi-mi și mie 
o șansă!

Doi poliţiști discută:
– De ce îţi pui copilul să doarmă pe șifonier?
– Pentru că data trecută a căzut din pat și nu 
l-am auzit!

Bulă își întreabă curios tatăl:
– Tată, tu te-ai însurat la biserică sau la starea 
civilă?
– La beţie fiul meu, la beţie…

Dialog între vecini:
– Ce are motanul tău, vecine? Toată după-masa 
a alergat de pe un acoperiș pe altul. Doar n-a 
înnebunit?!
– Nu, vecine, cum să fi înnebunit?!
– Azi dimineată l-am castrat, iar acum umblă 
să-și anuleze întâlnirile.

Cioc, cioc…
– Cine e?
– ANA.
– Ana și mai cum?
– ANAF.

– Bună, iubitule! Ia zi, cu ce ai vrea să mănânci 
cartofii, diseară?
– Păi, cu carne, bineînţeles!
– Ştiam eu! De-aia am luat chipsuri cu bacon!

Un boxer renumit trebuie operat de apendici-
tă. Din sala de operaţie iese medicul anestezist 
supărat:
– Așa nu se mai poate! Eu încerc să îl aneste-
ziez până la 9, și el se ridică de fiecare dată 
în picioare…

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Indicii: R; P; DULAP; DURA; LICAR; MICA; ME-
DIC; O; E; NEOLOGISM; PT; SILINTA; AD; SEVE; 
G; VRERE; ALAI; I; ZARE; ETC, SUBTILA; AI; MIA; 
ETATE; LANCE; AVAN; NAIVITATE.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Una dintre cele mai 
importante creaţii ale 
lui Constantin Brâncuși, 
„Sărutul/ Le Baiser”, am-
plasată în cimitirul Mont-
parnasse din Paris, este de 
foarte mulţi ani obiectul 
unei dispute între statul 
francez și moștenitorii 
rusoaicei pe mormântul 
căreia se află sculptura, 
relatează Mediafax.

În 1910, Tatiana Rașevs-
kaia, o rusoaică exilată la 
Paris, s-a sinucis la vârsta 
de 23 de ani. În memoria 
ei, familia tinerei a cum-

părat sculptura reprezentând un 
cuplu îmbrăţișându-se, de la un ar-
tist român necunoscut în epocă. Era 
vorba despre „Sărutul/ Le Baiser”, în 
prezent una dintre cele mai impor-
tante sculpturi ale lui Constantin 
Brâncuși, care a fost amplasată pe 
mormântul rusoaicei, ca monu-
ment funerar.

În 2005, un comerciant de artă 
i-a descoperit pe proprietarii ac-
tuali ai sculpturii în Rusia, iar, de 
atunci, o dispută a izbucnit între 
statul francez și aceștia. Pe de o par-
te, statul francez dorește ca sculptu-
ra să rămână în locul în care a fost 
amplasată iniţial, pe de altă parte, 

moștenitorii rusoaicei, care sunt 
oficial proprietari, deși nu au acces 
la această lucrare, doresc să o recu-
pereze pentru a o scoate la licitaţie. 
Până în prezent, statul francez a 
avut câștig de cauză în toate pro-
cedurile juridice intentate, dar cei 
șase moștenitori ruși au făcut apel.

În ultimii ani, cota de piaţă a 
lui Constantin Brâncuși a crescut 
semnificativ. În 2018, sculptura sa 
„La jeune fille sophistiquée” a fost 
vândută la licitaţie pentru 62 de mi-
lioane de euro, iar Brâncuși a deve-
nit al doilea cel mai scump sculptor 
din lume, după Alberto Giacometti.

„Sărutul” lui Brâncuşi din cimitirul Montparnasse 
rămâne obiect de dispută ruso-franceză
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Păcală se întoarce

Liceenii

I P O H O N D R I E , 
ipohondrii, s. f. Sta-
re psihică mor-
bidă, caracterizată 
prin neliniște continuă, teamă și 
preocupare obsesivă de starea 
sănătăţii proprii; idee fixă a cuiva 
care crede că suferă de o boală pe 
care în realitate nu o are. [Var.: ipo-
condríe s. f.] – Din fr. hypocondrie.

...................................................
25 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 17.10: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
26 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 17.10: Alfabet urban – Lipova - 
serialul lectorului dr. Szabó Zsolt 17.30: 
Festivaluri muzicale (dr. Mihaela Bucin) 
17.55: Încheiere........................................................
27 FEBRUARIE  (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........................................................
28 FEBRUARIE  (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 MARTIE  (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-
terpreților de muzică populară / Radio 
România 17.55: Încheieree........................................................
2 MARTIE  (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 folclor 
realizată de Daniela Băcilă/Radio Timi-
şoara 17.20 Emisiune de muzică uşoară / 
Aurel Moldoveanu 17.55: Încheiere........................................................
3 MARTIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinței” – emisiune religioasă 
17.00: File de calendar 17.10: Retrospec-
tiva săptămânii (spicuiri din interviurile 
şi reportajele difuzate pe parcursul săp-
tămânii) 17.55: Încheiere

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viața şi tradițiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonați-vă la

la prețul 
de anul trecut!

-FOAIAe

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe unde-
le medii cu frecvențele de 873 kHz 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 ceilalți abonați.
„E-Foaia” cuprinde şi acele articole 
şi fotografii, care în ediția online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF şi poate fi citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteți să căutați 
expresii sau conținuturi, dar puteți 
şi printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

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

miercuri, 27 februarie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 27 februarie, Duna World, ora 13.50
Două evenimente, două petreceri 
românești din perioada balurilor, 
vor constitui subiectele progra-
mului românesc televizat. Aletea 
și Micherechi sunt două localităţi 
emblematice pentru dansul și cân-
tecul popular românesc, iar cei din 
loc încearcă să menţină popula-
ritatea valorilor tradiţionale de 
aici. Am filmat la Micherechi, unde 
Asociaţia de Păstrare a Tradiţiilor 
a organizat un spectacol și un joc, 
dar am fost și la Aletea, la balul cu 
merinde, organizat de membrii 
Echipei folclorice românești.
Realizator: Ştefan Crâsta

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

Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Președinte: 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
Președinte: Tiberiu Iuhas
E-mail: atru@globonet.hu
Web: www.atruroman.hu
...................................................

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

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

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

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

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

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

Film

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

duminică, 24 februarie
 ora 13.10 TVR2

duminică, 24 februarie,
ora 10.00 Antena 1

O frumoasă 
s a t i ră  s o c i a -
lă care are ca 
bază adevăruri 
și pilde popu-
lare desprinse 
din povestirile 
lui Anton Pann 
(„cel isteţ ca un 
proverb”, cum îl denumea Emi-
nescu) în care se regăsesc motive 
adânc ancorate în tumultul vieţii 
secolului XXI.

Păcală (Denis Ştefan), un tânăr 
fără prea multe pretenţii de la viaţă, 
este sătul de hoinărit prin lume și 
mânat de dorul de casa părintească 
decide să revină în patrie, de unde-
va „de afară” – un spaţiu atemporal 
situat în afara graniţelor României.

Tipologiile românești tradiţio-
nale sunt fin satirizate de autorul 
Geo Saizescu aflat la plină matu-
ritate creativă. Regăsim astfel po-
liticianul oportunist, intrepretat 
chiar de maestrul Geo Saizescu, 
trei dintre personajele satului ro-
mânesc: primarul, cârciumarul și 
popa, interpretate cu genialitate de 
personalităţi marcante ale scenei 
românești.

Liceenii este 
un film româ-
nesc din anul 
1986, în regia lui 
Nicolae Corjos. 
Este povestea 
de dragoste a 
doi „boboci” (li-
ceeni în primul 
an de studii) 
care se îndrăgostesc. Mihai (Şte-
fan Bănică Jr.) este un provincial 
ajuns la un liceu din București, 
unde pasiunea sa pentru filosofie 
și matematică va fi eclipsată de iu-
bire, iar Dana (Oana Sârbu) este o 
împătimită a campionatelor de șah. 
Idila lor va fi plină de naturaleţe, 
dar va trece prin multe încercări. 

Alături de interpreţii tineri, 
alte roluri bine conduse aparţin 
actorilor Ion Caramitru și Tamara 
Buciuceanu, care îi interpretează 
pe idealistul profesor de istorie, 
dirigintele clasei, numit de elevi 
„Socrate”, respectiv pe severa pro-
fesoară de matematică poreclită 
„Isoscel”.
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Vino să ajuţi! / Gyere és segíts!

Jótékonysági koncert  Dicsa Noémi  kezeléséért

Concert de binefacere pentru tratamentul 
micuţei Noémi Dicsa

În program / Műsoron:

Victoria Borszéki – pian / zongora
Cristopher Cozma – trombon / basszus harsona
Rácz Zoltán – vioară / hegedű
Corul „Pro Musica” din Jula /
Gyulai „Pro musica” Kórus
Fanfara Bisericii Baptiste din Micherechi /
Méhkeréki Baptista Gyülekezet fúvószenekara

3 martie, duminică, ora 16.00

Centrul Cultural Românesc din Jula
(Jula, piaţa Liceum nr. 2)

Március 3, vasárnap, 16.00 óra
Gyulai Román Kulturális Központ
(Gyula, Liceum tér 2)

Asociaţia „Miruna” 
din Micherechi și 

Uniunea Culturală a 
Românilor din Ungaria

A Méhkeréki 
„Miruna” Egyesület 
és a Magyarországi 

Románok Kulturális 
Szövetsége

Organizatori/
Szervezők:

Számlaszám/Nr. de cont:
OTP 11733027-28360616

IBAN: HU77 1173 3027 2836 0616 0000 0000
BIC (SWIFT) Code: OTPVHUHB

„Împreună cu Îngerașii Fundaţie pentru 
Sprijinirea Copiilor cu Dizabilităţi” 

„Együtt a Kisangyalokkal Mozgáskorlátozott 
Gyermekeket Támogató Alapítvány”
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