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Poza săptămânii

18 martie, luni, Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc.
      Trofi m şi Evcarpion
19 martie, marţi, Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc.
      Marian diaconul
20 martie, miercuri, Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel 
      Sfi nţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul
21 martie, joi, Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; 
      Sf. Cuv. Serapion
22 martie, vineri, Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira;
      Sf. Drosida, fi ica împăratului Traian
23 martie, sâmbătă, Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici
      ai lui
24 martie, duminică, Înainteprăznuirea Bunei Vestiri;
      Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon. Duminica a II-a din 
      Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului 
      din Capernaum) 

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

Duminica Ortodoxiei
la Budapesta

Hramul paraclisului ortodox 
românesc din Seghedin

Sărbătoarea hramului
la capela din Crâstor

Petrecere românească
la Bichișciaba

Concursul de interpretare 
„Vocea de aur”, la Bătania

Sursa foto: doxologia.ro

Dacă, pentru o clipă, Dumnezeu ar uita că nu sunt 
decât o paiaţă de cârpă şi mi-ar oferi o bucată de 
viaţă, fără îndoială că n-aş spune tot ceea ce gândesc, 
dar m-aş gândi la tot ceea ce spun.
Aş aprecia valoarea lucrurilor, nu pentru ceea ce va-
lorează, ci pentru ceea ce ele înseamnă cu-adevărat.

Aş dormi puţin, n-aş mai visa deloc, căci prin fi ecare minut când închidem 
ochii pierdem şaizeci de secunde de lumină.
Aş merge când ceilalţi se opresc, m-aş trezi când alţii adorm.
Aş asculta când alţii vorbesc şi aş savura o îngheţată bună de ciocolată.
Şi aş trăi „îndrăgostit de dragoste”.
Dacă Dumnezeu mi-ar oferi încă o bucăţică de viaţă, m-as îmbrăca simplu, 
as cădea în genunchi în faţa soarelui, lăsându-mi goale corpul şi sufletul. 
Doamne, dacă as avea o inimă, mi-as scrie ura pe gheaţă şi aş aştepta 
primele raze de soare. Aş stropi trandafi rii cu lacrimile mele pentru a 
simţi durerea spinilor şi sărutul roşu al petalelor. (…)
În fond, şi eu am învăţat de la oameni atâtea lucruri… 
Am învăţat că toată lumea vrea să trăiască pe culmi, 
fără să ştie că adevărata fericire constă în felul în 
care urci înălţimile.

Gabriel Garcia Marquez

Mărţişorul 
prieteniei

D uminica Ortodoxiei, care încheie prima săptămâna din Postul 
Mare, va fi sărbătorită la Budapesta, pe 17 martie, în comuniune 

frăţească inter-ortodoxă de reprezentanţii jurisdicţiilor ortodoxe care 
trăiesc în Ungaria. Reprezentanţii bisericilor ortodoxe se vor reuni 
la rugăciune, la Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită anul acesta 
în Biserica Ortodoxă Maghiară (piaţa Petőfi), de clerici şi preoţi din 
eparhiile ortodoxe. Sfânta Liturghie va începe la ora 10.00. La săr-
bătoare va sluji şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria.

P araclisul ortodox românesc de la Seghedin, înfiinţat în anul 
2017, are hramurile „Buna Vestire” şi „Sfântul Cuvios Siluan 

Athonitul”. Potrivit obiceiului, Sfânta Liturghie este săvârşită în 
acest nou locaş de închinare în fiecare cea de-a patra duminică din 
lună. Sâmbătă, 23 martie, cu două zile înainte de sărbătoarea Bunei 
Vestiri, va fi sărbătorit hramul paraclisului, eveniment la care se va 
afla în mijlocul românilor din Seghedin şi PS Episcop Siluan. Sfânta 
Liturghie Arhierească va avea loc cu începere de la ora 10.00. Para-
clisul se află într-un spaţiu pus la dispoziţie de Hotelul „Forrás” din 
Seghedin, la etajul I.

H ramul Capelei ortodoxe române din Crâstor, Bunavestire, va 
fi sărbătorit duminică, pe 24 martie, la liturghia ce va începe 

la ora 10.00, ne-a informat părintele paroh Alexandru Șereş. Sfânta 
Liturghie Arhierească va fi oficiată de către PS Părinte Episcop Siluan, 
împreună cu preotul paroh şi alţi clerici de la Centrul Eparhial din Jula.

A utoguvernarea Românească din Bichişciaba organizează o 
petrecere românească pe 29 martie, cu începere de la ora 15.30. 

Întâlnirea este un eveniment deschis pentru public şi va reuni atât 
românii din Bichişciaba, cât şi invitaţi din Jula şi România. Serata va 
avea loc la „Csaba Park” în Bichişciaba.

L a Şcoala generală românească „Lucian Magdu” din Bătania se 
va organiza, pe 29 martie, ediţia a V-a a Concursului naţional 

de interpretare vocală intitulat „Vocea de aur”, la care sunt aşteptaţi 
elevi de la mai multe şcoli din Ungaria. La fel ca şi în anii precedenţi, 
se aşteptă tineri talentaţi, care vor cânta în limba română, şi care 
vor fi răsplătiţi pentru meritele lor cu frumoase cadouri şi premii. 
Evenimentul are loc în aula şcolii din Bătania.                                      A.B.

FOAIA
românească2 15 MARTIE  2019ℓ  ACTUALITĂŢI  ℓfoaia@foaia.hu



La solicitarea autoguvernări-
lor pe ţară ale naţionalităţilor, 
în acest an, Guvernul Ungariei va 
aloca, în prima rundă, subvenţii 
în valoare de 951 milioane de fo-
rinţi pentru investiţiile celor 13 
naţionalităţi, a anunţat recent, în 
cadrul unei conferinţă de presă, 
Soltész Miklós, secretar de stat în 
Cancelaria Primului Ministru de 
la Budapesta, responsabil pentru 
relaţia cu cultele, minorităţile şi 
societatea civilă. 

Soltész a declarat că în 21 de 
localităţi vor fi subvenţionate 52 
de investiţii ale naţionalităţilor, 
în urma unor proiecte individu-
ale, majoritatea acestora fiind 
instituţii de învăţământ public, informează agenţia 
MTI, preluată de hirado.hu. Secretarul de stat a reamintit 
că, în anul precedent, 850 de milioane de forinţi erau 
disponibili pentru acest scop. Soltész Miklós a anunţat 
că beneficiarii vor primi subvenţiile în săptămânile 
următoare. 

El a amintit că în ultimii ani autoguvernările mi-
norităţilor naţionale au preluat un număr mare de 
instituţii, iar în prezent 87 instituţii de învăţământ 
public se află în administrarea acestora. În 2010 nu-
mărul acestora a fost 12.

Soltész Miklós a anunţat că 
din cele 52 de granturi 24 au fost 
acordate învăţământului public, 
7 acoperă domeniul religios şi 
viaţa spirituală, 3 au fost acordate 
unor autoguvernări locale, iar 18 
pentru instituţii culturale.

Dintre subvenţii a menţionat 
bulgarii, care au primit 33 milioa-
ne de forinţi pentru o investiţie 
la Budapesta, croaţii cu 46,7 mi-
lioane forinţi pentru centrul de 
educaţie publică croat din Szom-
bathely, germanii cu 25 milioane 
de forinţi pentru dezvoltarea şi 
renovarea Parcului Iglauer din 
localitatea Városlőd, iar polonezii 
au primit 40 milioane de forinţi 

pentru renovarea centrului educaţional din Balatonboglár.
În plus, au fost alocate 25 de milioane de forinţi pentru renovarea Liceului, Şcoala 

Generală şi Căminul de Elevi „Nicolae Bălcescu” din Jula, 17 milioane de forinţi 
la solicitarea autoguvernării rutene, 30 de milioane de forinţi pentru Grădiniţa, 
Şcoala, Liceul şi Căminul „Nikola Tesla” cu limba de predare sârbă, 26,5 milioane 
de forinţi pentru renovarea liceului slovac din Sátoraljaújhely, 40 de milioane de 
forinţi pentru renovarea grădiniţei şi şcolii elementare slovene din Felsőszölnök 
şi 4 milioane de forinţi pentru tabere organizate copiilor ucraineni al căror tată 
lucrează în Ungaria.

Secretarul de stat a subliniat, de asemenea, că susţinerea financiară a naţiona-
lităţilor din Ungaria a crescut de 4 ori în ultimii 9 ani.

Școala din Jula va primi 25 de milioane de forinţi
pentru lucrări de renovare

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

Investiții pentru naționalitățile din Ungaria 
în valoare de 951 milioane

Ședința Comisiei Parlamentare
pentru Naționalități

La prima şedinţă din acest 
an, ţinută în 26 februarie, Co-
misia pentru Naţionalităţi din 
Parlamentul de la Budapesta 
şi-a desfăşurat lucrările cu mai 
mulţi invitaţi. 

Şedinţa a început cu o pre-
zentare a comisarului ministe-
rial Kalmár Ferenc, responsabil 
pentru dezvoltarea politicilor 
de vecinătate a Ungariei, care a 
vorbit despre „Relaţiile politice 
naţionale cu vecinii”. Acesta a 
evidenţiat rolul tratatelor bi-
laterale şi al comisiilor mixte 
interguvernamentale, înfiin-
ţate cu toate ţările învecinate. 
A trecut în revistă realizările 
din ultimii ani, subliniind că, din păcate, nu s-au 
ţinut şedinţe cu toţi partenerii, ca de exemplu cu 
România, şi acest lucru dă înapoi elanul realizărilor 
parteneriatului bilateral.

Comisia a aprobat apoi raportul referitor la situa-
ţia naţionalităţilor de pe teritoriul Ungariei în peri-
oada februarie 2015 – februarie 2017, a decis despre 

planul său de lucru în sesiunea de primăvară şi l-a delegat pe reprezentantul 
bulgarilor în Comisia Hungarikum. 

Preşedintele Comisiei Parlamentare a Naţionalităţilor, germanul Imre Ritter 
a vorbit despre pregătirile pentru alegerile de autoguvernări ale naţionalită-
ţilor din toamna anului 2019 şi despre problemele referitoare la naţionalităţi 
ale Conferinţei Internaţionale de Euharistie, ce se va organiza în anul 2020, la 
Budapesta.

www.facebook.com/
foaiaromaneasca

FOAIA
românească 315 MARTIE  2019 ℓ  MINORITATE  ℓ www.foaia.hu



Ascultă cum Psalmistul se minunează de plăsmuire zicând: „Cât 
de mari sunt lucrurile tale, Doamne, toate întru înţelepciune le-ai 
făcut” (Psalmi 103, 24). Psalmistul însă nu înşiră aceste lucruri cu 
de-amănuntul, ci numai se închină adâncului celui necuprins al 
înţelepciunii dumnezeieşti.

Predică la Duminica I-a din Post,
a Ortodoxiei

„Atunci dus a fost Iisus în pustie de duhul, ca să se ispitească de diavolul” 
(Matei 4, 1).

Nu arunca vinovăţia păcatelor tale asupra Satanei.
Astăzi vom vedea că, deşi Satana ne ispiteşte, el totuşi nu este vino-

vat în nenorocirea noastră numai dacă noi înşine vom lua seama bine 
asupra noastră. Cine însă este uşuratic la minte şi nu are un îndemn 
tare spre bine, acela cade în păcat şi se aruncă pe sine în pierzare, 
chiar de nu ar fi diavolul. Satana negreşit voieşte să ne piardă; eu ştiu 
aceasta şi nimeni nu o tăgăduieşte. Dar să luaţi aminte la cele pe care 
am să le zic acum.

Spre a arăta că nu Satana, ci propria noastră neîngrijire este pricina 
păcatelor noastre, voi vorbi mai întâi despre plăsmuirea lumii. Oricât de 
bună şi aleasă este ea, totuşi celor neîngrijitori le slujeşte spre pietre.

Ce să zicem noi despre plăsmuirea cea mărită şi vrednică de mirare? 
Este ea oare rea şi îndreptată spre pierderea noastră? Cine ar putea 
să fie aşa de nebun şi nepriceput încât să hulească plăsmuirea şi să 
o învinovăţească? Aşadar, ce să zicem despre dânsa? Nu este rea, ci 
mărită, fiind o dovadă despre înţelepciunea, puterea şi bunătatea 
lui Dumnezeu.

Ascultă cum Psalmistul se minunează de plăsmuire zicând: „Cât 
de mari sunt lucrurile tale, Doamne, toate întru înţelepciune le-ai făcut” 
(Psalmi 103, 24). Psalmistul însă nu înşiră aceste lucruri cu de-amă-
nuntul, ci numai se închină adâncului celui necuprins al înţelepciunii 
dumnezeieşti.

Iară cum că Dumnezeu a făcut spre folosul nostru plăsmuirea cea 
atât de mărită şi de faimoasă, de asemenea ne-o spune Sfânta Scrip-
tură, în cartea înţelepciunii, unde se zice: „Din mărimea şi frumuseţea 
făpturilor se cunoaşte însuşi făcătorul lor” (Iisus Sirah 13, 5). Ascultă încă 
şi pe Apostolul Pavel, când scrie: „Fiinţa cea nevăzută a lui Dumnezeu de 
la zidirea lumii, din făpturi socotindu-se, se vede” (Romani 1, 20).

Fiecare din aceste graiuri biblice ne dau a înţelege prin cuprin-
derea lor că făptura ne duce la cunoştinţa Făcătorului ei, care este 
Dumnezeu. Deci, când vedem că această făptură, mărită şi vrednică 
de mirare pentru mulţi, s-a făcut pricină de necucernicie - putem noi 
oare să învinovăţim făptura? Nu, desigur nu, ci pe aceia care aşa de 
rău s-au slujit de dânsa.

Dar poate veţi întreba: cum poate făptura, care duce la cunoştinţa 
lui Dumnezeu, să fie pricina necucerniciei? Apostolul răspunde la 
aceasta aşa: „Ei s-au întunecat în cugetele lor şi s-au închinat făpturii în locul 
Făcătorului” (Romani 1, 21-25). El aici cu nici un cuvânt nu pomeneşte 
de Satana, sau de vreun duh rău, ci vorbeşte numai despre făptură, 
care altminteri duce la cunoştinţa lui Dumnezeu. Dar cum oare s-a 
făcut ea pricina necucerniciei? Nu prin ea însăşi, nici prin propria ei 
însuşire, ci prin lenevirea şi uşurătatea oamenilor care nu au socotit 
deosebirea între făptură şi Făcătorul.

Vom dori oare nimicirea făpturii, când ea pentru mintea cea uşuratică 
a multora s-a făcut pricina răului? Dar ce vorbesc eu despre făptură? Să 
vorbim despre membrele noastre proprii, încă şi acestea se fac pricină 
a pierderii noastre, când noi suntem nebăgători de seamă şi uşuratică. 
Nu din sine şi prin propria lor însuşire membrele trupului nostru se 
fac pricină a pieirii noastre, ci prin vinovăţia noastră.

Iată, ochiul ţi s-a dat pentru ca să priveşti făptura lui Dumnezeu si 
să lauzi pe Făcătorul şi Domnul. Însă dacă tu întrebuinţezi rău ochiul, 
atunci el se face pentru tine îndemn spre necurăţie si desfrânare. 
Limba ţi s-a dat ca să lauzi şi să preamăresti pe Domnul Dumnezeu. 
Iar dacă o vei întrebuinţa rău, atunci ea se face ajutătoare la hulirea 
lui Dumnezeu.

Mâinile ţi s-au dat ca să le întinzi către Dumnezeu întru rugăciune. 
Iar dacă tu nu vei fi cu priveghere asupra ta, le vei întinde şi la lăcomia 
averii şi la răpire. Picioarele ţi s-au dat ca să alergi cu dânsele la lucru-
rile cele bune. Însă dacă tu eşti leneş şi uşuratic la minte, vei alerga cu 
dânsele şi la răutăţi. (…)

Sfântul Ioan Gură de Aur

De eşti tânăr, nu te bizui pe tinereţea ta şi nu-ţi închipui că ai să 
trăieşti îndelung. „Ziua Domnului vine ca furul noaptea” (Tesaloniceni 5, 
2) şi Dumnezeu a ascuns ceasul morţii noastre pentru ca noi să arătăm 
râvna şi îngrijirea noastră pentru mântuire.

Nu vezi tu, oare, cum în toate zilele mulţi sunt răpiţi de moarte 
înainte de vreme. De aceea Sirah ne sfătuieşte: „Nu întârzia a te în-
toarce la Domnul şi nu lăsa din zi în zi” (Iisus Sirah 5, 8), ca nu cumva, în 
întârzierea ta, să fi smuls. Sfătuirea cea de mai sus trebuie să o bage 
de seamă bătrânul, pe aceasta din urmă tânărul.

Dar poate că tu trăieşti în siguranţă, eşti bogat, ai toate cu prisosinţă 
şi nu te apasă nici o nenorocire. Dar ascultă pe Apostolul Pavel, care 
scrie: „Când vor zice: pace şi linişte, atunci fără de veste va veni peste dânşii 
pieirea” (I Tesaloniceni 5, 3). Soarta omenească totdeauna este supusă 
schimbării, iar ceasul morţii noastre nu stă în voia noastră. 

Dimpotrivă, în voia noastră este orice faptă bună şi unde ea se 
află, diavolul nu poate avea nici o putere, nici moartea nu ne va găsi 
nepregătiţi.

Fie ca Hristos să ne dăruiască aceasta, căci El, Domnul nostru, este 
bun şi plin de iubirea de oameni. Amin.
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Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

O ghicitoare cu ortografie etimologică

Mărțișor cultural românesc 
la Aletea

De-a lungul istoriei, în scrierea limbii române au fost folosite două 
tipuri de alfabet: cel chirilic şi cel latin. Până în jurul anului 1830, a 
predominat scrierea cu litere chirilice. După 1860, alfabetul latin a fost 
introdus ofi cial în provinciile româneşti, în Transilvania şi în Bucovina 
literele latine fi ind utilizate deja anterior acestui an. Însă trecerea la 
alfabetul latin a creat o nouă problemă: cum să fi e redate sunetele, 
cu ce diacritice? În plus, susţinători ai scrierii cu litere latine, precum 
Timotei Cipariu, August Treboniu Laurian, Aron Pumnul considerau că 
ortografi a trebuie să reflecte neapărat originea latină a limbii române. 
Ei au susţinut o scriere etimologică, cât mai apropiată de originalul 
latin. De exemplu, cuvinte ca auzi, bătrân, prânz se scriau au�i, bětran, 
prandiu, pentru a oglindi originalele latine audire, veteranus, prandium. 
Astfel, a intervenit o diferenţă destul de mare între scriere şi citire/
rostire. Eliminarea acestor ortografi i exagerate a fost iniţiată după 
înfi inţarea Academiei Române. 

Prima ortografi e ofi cială, devenită obligatorie în toate şcolile româ-
neşti, a fost votată de Academie în anul 1881. Un rol important în tre-
cerea de la ortografi a etimologică la cea bazată pe principii fonetice 
l-a avut Titu Maiorescu. Au urmat mai multe reforme ale ortografi ei 
limbii române, ultima fi ind cea din 1993, care a reglementat scrierea 
cu â în interiorul cuvintelor şi folosirea formelor sunt, suntem, sunteţi 
ale verbului a fi.

Citind astăzi ziarele 
româneşti din Transilva-
nia, redactate cu ortografi a 
greoaie a corifeilor culturii 
române, zâmbim şi chiar ne 
descurcăm anevoie. Însă, la 
vremea respectivă, oameni 
de cultură ardeleni au făcut 
un pas curajos pe de-o par-
te în favoarea desprinde-
rii de scrierea chirilică, pe 
de alta, pentru afi rmarea 
legăturii culturii române 
cu Europa, prin moştenirea 
sa latină.

Mai jos, puteţi citi o „gâ-
citură” (ghicitoare) publi-
cată în numărul din apri-
lie 1890, al ziarului Amicul 
familiei, care apărea la 
Gherla. Atât ortografi a eti-
mologică, precum şi aspec-
tele regionale şi de grai, fac 
difi cilă înţelegerea scrierii, 
la prima vedere. Dar fru-
museţea veche a limbii şi 
duioşia formulărilor sunt 
o răsplată pentru cel care 
descifrează şi dezleagă 
ghicitoarea. Mihaela Bucin

Cu ocazia zilelor de 1 martie şi 8 martie, sărbătorind venirea primă-
verii, Consulatul General al României la Jula a organizat o multiplă 
manifestare cultural-artistică, intitulată „Mărţişor cultural românesc 
la Aletea”. Manifestarea a fost găzduită pe 6 martie, de către Casa de 
Cultură din Aletea şi a beneficiat de sprijinul Primăriilor Negreşti-Oaş 
(judeţul Satu-Mare) şi Chişineu-Criş (judeţul Arad). Evenimentul 
a început cu salutul consulului general al României la Jula, Florin 
Vasiloni, sub patronajul căruia s-a desfăşurat acest moment, dedicat 
românilor din comunitatea istorică românească din Ungaria, dar şi 
de cuvintele de bun venit şi de apreciere ale domnului Pluhár László, 
primarul oraşului Aletea.

În cadrul manifestării a vorbit publicului despre semnificaţia 
mărţişorului, ca element de patrimoniu cultural imaterial, doamna 
Natalia Lazăr, Asistent Universitar la Centrul Universitar Nord din 
Baia Mare. Doamna Lazăr a explicat de unde provine mărţişorul, de 
ce este preţuit şi răspândit la români din vechi timpuri, de ce este 
considerat vestitor al primăverii şi protector al femeilor şi copiilor. 
Natalia Lazăr a venit de la Baia Mare şi cu o traistă plină de mărţişoare 
tradiţionale, confecţionate manual din lână roşie şi albă, împletite 
la fel cum au fost confecţionate primele mărţişoare.

Evenimentul a găzduit şi expoziţia „Comorile României”, a fotogra-
fului Ilie Tudorel, membru al Uniunii Artiştilor Plastici (U.A.P.) sucursala 
Baia Mare şi al Asociaţiei Internaţionale „Euro Foto Art”, preşedinte 
al Clubului Foto-Video din cadrul O.N.G. Asociaţia „Millennium” din 
Baia Mare. Acesta şi-a prezentat munca cu multă însufleţire şi alte 
argumente vizuale concrete, fiind ajutat să le arate tuturor celor din 
sală de către câţiva copii din rândul publicului. Expoziţia domnului Ilie 
Tudorel este dedicată Anului Centenar al Marii Uniri din 1918, dar şi 
Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, prin ilustrarea unor 
valori din patrimoniul românesc tangibil (locaţii şi situri arheologice 
româneşti aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO), aceasta 
cuprinzând peste 70 de panouri cu fotografii de artă prezentate anul 
trecut în aproape toate regiunile istorice româneşti, dar şi în multe 
ţări ale lumii şi a poposit acum şi la românii din Aletea.

(Continuare în pagina a 12-a)

FOAIA
românească 515 MARTIE  2019 www.foaia.huℓ  CULTURĂ  ℓ



Cum s-a născut poporul român? (6)
Neagu Djuvara

A doua campanie a lui Traian
în Dacia (105-106 p. Chr.)

Imagine dintr-un oraş roman al Daciei

În Dacia, romanii au construit oraşe prospere ce nu erau cu 
nimic mai prejos decât alte oraşe ale Imperiului. În Dobrogea, de 
asemenea, vechile porturi greceşti devenite în timp romane erau 
pline de monumente frumoase, ca şi oraşele noi, construite de 
romani de-a lungul Dunării. Astăzi e greu să ne închipuim cum 
arătau acele oraşe mai ales din cauza distrugerilor provocate în 
timpurile moderne, când piatra ruinelor monumentelor antice a 
fost folosită de localnici pentru propriile construcţii. În capitala 
Daciei romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, aflate la şes, la 
câteva zeci de kilometri de ruinele celeilalte Sarmizegetusa, 
dacice, ascunse în munţi, au fost dezgropate ruinele mai multor 
temple, un impresionant forum şi un mare amfiteatru, cel mai 
bine păstrat de la noi.

Romb

În iunie 105 porneşte iar Traian din Roma către Dunăre. Şi cum 
credeţi că vine? Taie de-a curmezişul Italia (uitaţi-vă pe hartă!) de la 
Roma până la Brindisi, un port la „călcâiul cizmei” italiene. Pe acolo 
trece pe drumul cel mai scurt pe Marea Adriatică până în Albania, la 
Durazzo (azi Durrës), de unde merge pe uscat până  în banatul de azi.

Al doilea război al lui Traian în Dacia a fost mai scurt, durând 
totuşi un an întreg, din vara lui 105 până în vara lui 106. Trei coloane 
au înaintat prin munţi către capitala lui Decebal, Sarmizegetusa, în 
sud-vestul Transilvaniei, lângă Grădiştea de azi. După lupte grele, 
romanii au reuşit să cucerească oraşul, pe care l-au ars şi distrus în 
întregime, cum făcuseră odinioară cu falnica cetate africană Cartagi-
na. Decebal îşi părăsise reşedinţa şi fugea însoţit de câţiva luptători 
credincioşi către Răsărit, unde mai avea şi alte cetăţi. Dar e prins din 
urmă de cavaleria romană. Atunci, ca să nu fie captiv şi să figureze 
la Roma în carul triumfal a lui Traian – cum fusese cu un veac şi ju-
mătate înainte căpetenia galilor, Vercingetorix –, neîmpăcatul rege 
dac se sinucide tăindu-şi beregata cu paloşul. Scena apare sculptată, 
dramatic, pe Columna lui Traian.

Cu moartea lui Decebal se încheie şi era de libertate şi împlinire 
a poporului dac. Traian transformă regatul lui Decebal în provincie 
romană. Mii de luptători daci au pierit, alte mii au căzut prizonieri, 
alte mii au fugit peste Carpaţi, către Răsărit – lor li se va spune „dacii 
liberi” –, iar de acolo, împreună cu alte neamuri, şi ele ostile Imperiu-
lui Roman, vor duce o luptă neîncetată de hărţuire a garnizoanelor 
romane.

Dar n-a putut fugi toată populaţia! De altfel vedem pe Columna lui 
Traian scene cu grupuri de daci care vin să se supună comandanţilor 
romani. În orice caz, au rămas femeile, copiii, bătrânii, invalizii. Cu 
ei se vor amesteca noii locuitori, colonizatorii aduşi de conducerea 
de la Roma.

Ce însemna pe atunci o colonie romană? Însemna că ţara era de-
acum administrată direct de la Roma. Împăratul l-a desemnat imediat 
ca guvernator pe unul dintre generalii care-l însoţiseră în campanie. 
Au rămas pe loc, după nevoi, două sau trei legiuni. S-au trasat drumuri 
noi, căci romanii erau maeştri în construcţia drumurilor. Ştiaţi că 
printr-o trecătoare a Carpaţilor mai dăinuieşte o porţiune de şosea 
construită de romani, cu lespezi mari de piatră? Aşa de trainice erau 
aceste lucrări ale romanilor!) Dar podul pe Dunăre de ce s-a năruit? 
Fiindcă tot romanii l-au dărâmat după câteva zeci de ani, când au 
început să pătrundă mai năvalnic în Dacia nişte barbari germanici. 
Le-a fost teamă romanilor ca podul, în loc să le folosească de la sud 
la nord, să nu folosească în sens invers barbarilor ca să pătrundă mai 
adânc în provinciile imperiului de la sud de Dunăre. Atunci au stricat 
atât de mult puntea, adică partea superioară, „şoseaua” propriu-zisă, 
că n-au rămas decât stâlpii, pilonii înfipţi în apă. S-au mai văzut unii 
dintre ei până la începutul veacului al XIX-lea. Deci, abia în epoca 
contemporană au dispărut ultimele urme ale acestei construcţii de 
acum două mii de ani!

Dar, mai cu seamă, transformarea Daciei într-o colonie romană 
presupunea intensa ei colonizare cu populaţii aduse din alte părţi 
ale imperiului. Istoricul roman ne şi spune lămurit că, Dacia „fiind 
golită de bărbaţi”, Traian a adus acolo „o mulţime de lume din toată 
împărăţia romană”. De unde să-i fi adus? Desigur mai întâi din pro-
vincii vecine, cum era Iliria, romanizată de 200-300 de ani. Dar şi 
din Italia, mai cu seamă Italia de sud, de unde ţăranii marilor moşii 
plecau, fiindcă erau înlocuiţi din ce în ce mai mult de sclavi.

Şi ştiţi ce a mai favorizat recrutarea de noi colonişti? Vestea că 
în Dacia se găsea aur. Din minele de aur ale Munţilor Apuseni îşi 
trăgeau regii daci averea şi puterea. Decebal adunase un tezaur 
uriaş despre care nu se ştia unde e ascuns, când un ostaş dac luat 

Dacia, colonie romană
prizonier , ca să scape de captivitate sau de pedeapsa cu moartea, 
a dezvăluit comandanţilor romani unde era îngropată comoara: 
nu departe de Sarmizegetusa, sub albia unui râu! Atunci, armata 
romană a schimbat cu ajutorul captivilor cursul râului şi, săpând la 
locul indicat, a găsit imensul tezaur al lui Decebal. Cu asta a putut 
Traian să reevalueze moneda de aur a Romei şi să clădească superbe 
monumente la Roma. Iar vestea răspândindu-se în toată împărăţia, 
fără îndoială că i-a îndemnat pe mulţi să vină să colonizeze Dacia, o 
ţară în râurile căreia curgea aur!

Orizontal:
1) Simbolul 
carbonului.
2)Volum, carte.
3) Peşte răpitor.
4) Înclinări 
creatoare.
5) Obştească.
6) Şal de dantelă. 
7) Folositoare.
8) Nume de fată. 
9) Amic! 

Vertical:
La fel
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Scena din filmul „Baltagul”

Universul datinilor și tradițiilor populare
în romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu, fiul avocatului Alexandru Sadoveanu şi al 
Profirei Ursache, fiică de răzeşi, s-a născut la 5 noiembrie 1880, în 
localitatea Paşcani. A fost romancier, nuvelist, ziarist, eseist, traducă-
tor, poet, funcţionar public, activist şi politician. În 1887, Sadoveanu 
începe să frecventeze studiile şcolii primare din Paşcani, unde îl are 
ca profesor pe Domnul Busuioc, cel care l-a inspirat să scrie colecţia 
de povestiri Domnul Trandafir (1905 şi 1907). Îşi continuă studiile în 
localitatea Fălticeni, la gimnaziul Alecu Alexandru Donici, iar liceul în 
Iaşi. La vârsta de 16 ani încearcă, împreună cu un coleg, să realizeze 
o monografie a domnitorului Ştefan cel Mare, însă vor renunţa din 
cauza lipsei izvoarelor istorice. În anul 1900 se mută la Bucureşti cu 
intenţia de a-l urma în carieră pe tatăl său; se înscrie la Facultatea 
de drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, însă la scurt timp va 
renunţa în favoarea literaturii. Va debuta literar cu schiţa Domnişoara 
M din Fălticeni, pe care o semnează cu pseudonimul Mihai din Paşcani; 
în anul 1904 este publicat romanul Şoimii, iar cariera sa literară intră 
în ascensiune, publică zeci de povestiri, nuvele şi romane până în 
1960, când se îmbolnăveşte şi un an mai târziu, la 19 octombrie 1961 se 
stinge din viaţă în localitatea Vânători-Neamţ, la vârsta de 80 de ani. 

Romanul Baltagul (1930) este una dintre operele sadoveniene 
semnificative, o creaţie de referinţă despre universul datinilor şi 
tradiţiilor populare ale satului românesc de la munte. A fost scris în 
doar 10 zile, în urma unei expediţii turistice efectuate de Sadoveanu 
pe Valea Bistriţei, de-a lungul pârâului Neagra şi prin Munţii Stâni-
şoarei, traseu pe care îl vor parcurge personajele Nechifor şi Vitoria 
Lipan. În romanul Baltagul, Sadoveanu îşi propune o reflectare veri-
dică, verosimilă a realităţii societăţii moldoveneşti de la începutul 
secolului XX, o societate care se transformă continuu, construieşte 

Mihail Sadoveanu

personaje tipologice. Persona-
jul principal, Vitoria Lipan, este 
tipul muntencei, al femeii de la 
ţară. Acţiunea romanului începe 
în satul de oieri Măgura Tarcău-
lui, dar spaţiul devine mai mare 
odată cu călătoria celor două 
personaje,Vitoria şi Gheorghiţă, 
ei străbătând multe localităţi în 
căutarea lui Nechifor Lipan: Vatra 
Dornei, Bicaz, Călugăreni, Sabasa 
şi Suha. Acţiunea începe toamna 
şi continuă până primăvara, de-
oarece Vitoria aşteaptă veşti de 
la Nechifor în preajma Sfântului 
Andrei şi porneşte în călătorie cu 
Gheorghiţă pe 10 martie. Timpul 
urmează cronologia, dar nu este 
linear, deoarece sunt întoarceri 
în timp, în special rememorări 
despre Nechifor, pe care îl putem numi personaj absent. Acţiunea 
romanului o prezintă pe Vitoria Lipan, care este îngrijorată din cauza 
soţului plecat de 73 de zile la Dorna să cumpere oi. Aceasta îl visează 
pe Nechifor Lipan trecând călare o apă neagră cu spatele întors, iar 
cocoşul cânta cu pliscul spre poartă. Din cauza acestor semne rele, 
Vitoria îşi dă seama că s-a întâmplat ceva rău cu soţul ei. Merge la 
biserică, ţine post negru 12 vineri, se duce la baba Maranda (vrăjitoarea 
satului), apoi începe să se pregătească pentru călătorie. Vitoria face 
rost de bani, o duce pe Minodora la mănăstire, îl lasă pe argatul Mitrea 
să aibă grijă de casă apoi porneşte la drum, să-l caute pe soţul său 
împreună cu fiul ei, Gheorghiţă. Porneşte spre Dorna, trecând prin 
Bicaz şi Călugăreni. Se întâlneşte la Farcaşa cu subprefectul şi cu moş 
Pricop, ultimul amintindu-şi de Lipan. Trecând prin Borca întâlnesc 
un botez, iar la Cruci, o nuntă, inversarea ritualurilor fiind un semn 
rău pentru Vitoria. La un han, cei doi află că Nechifor a cumpărat 
în noiembrie trei sute de oi, apoi a plecat împreună cu doi ciobani. 
Vitoria şi Gheorghiţă încearcă să refacă drumul celor trei şi află că 
ultima localitate în care au fost văzuţi împreună a fost Sabasa. La 
Suha au fost văzuţi doar cei doi ciobani străini. Aceasta îşi dă seama 
că între Sabasa şi Suha soţul său a fost ucis. Vitoria îl găseşte pe Lupu, 
câinele lui Nechifor, cu ajutorul lui ajungând la osemintele soţului 
său. Încep cercetările pentru găsirea ucigaşilor, iar Vitoria se ocupă de 
înmormântare şi praznicul de pomenire. Ea este cea care descoperă 
criminalii. La praznic sunt invitaţi şi cei doi ciobani, Calistrat Bogza 
şi Ilie Cuţui, cei care i-au luat viaţa lui Nechifor Lipan. 

Din punct de vedere social, Vitoria Lipan este o munteancă din 
Măgura Tarcăului, soţie şi mamă. Familia Lipan este una de tip 
patriarhal, iar absenţa lui Nechifor este simţită de Vitoria ca o ame-
ninţare asupra microuniversului său familial. Aceasta încearcă să-l 
conştientizeze si pe Gheorghiţă de importanţa călătoriei, de faptul 
că el urmează să devină capul familiei. 

Din punct de vedere moral şi psihologic, Vitoria este o femeie cu-
rajoasă, cu un caracter puternic, care doreşte să afle adevărul despre 
moartea soţului. Comportamentul Vitoriei reflectă verticalitatea 
deoarece aceasta nu se poate linişti până când nu-i descoperă pe 
criminali şi face ritualul înmormântării. 

Din punctul de vedere al statutului social, Gheorghiţă este un 
personaj secundar, fiul Vitoriei şi al lui Nechifor. Romanul poate fi 
considerat unul iniţiatic deoarece prezintă drumul maturizării lui 
Gheorghiţă. Psihologic si moral, la început, Gheorghiţă este prezentat 
ca un adolescent naiv. Dispariţia tatălui îl va obliga să se maturizeze 
pentru că Vitoria îi cere să o însoţească în căutarea soţului. Vitoria 
Lipan este un model pentru tânărul neiniţiat.

dr. Szabó Zsolt, Catedra de română din Seghedin
(Institutul Limbii Române)

Dragi elevi,
prin serialul pe care îl por-

nim cu acest număr dorim să 
venim în ajutorul vostru în ve-
derea pregătirii pentru exame-
nul de bacalaureat la Limba 
şi literatura română. Săptă-
mână de săptămână, până la 
momentul examenului, vă vom 
oferi în această pagină o serie 
de rezolvări alternative în abor-
darea unor posibile teme de 
bacalaureat. Aceste materiale 
nu vin să înlocuiască cunoştin-
ţele predate de profesori în ca-
drul orelor de română, ci doar 
să completeze, să dea o mână 
de ajutor la pregătirea elevilor. 
Sperăm să fie de mare folos!

BACALAUREAT
2019 1
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Mărțișor și Ziua femeii,
la Jula

Bal
la Cenadul Unguresc

Autoguvernarea Românească din Jula a organizat vineri, 8 martie, 
o întâlnire la Jula, sub genericul „Mărţişor şi Ziua Femeii”, cu un pro-
gram cultural pe scena Centrului Cultural Românesc, la care au luat 
parte în jur de 200 de persoane, bărbaţi şi femei din oraş. Evenimentul 
a fost deschis de către Mihai Cserháti, preşedintele Autoguvernării 
Româneşti din Jula, cu un salut de bun venit tuturor celor prezenţi şi 
în special doamnelor. Un grup de elevi de la Şcoala generală şi liceul 
„Nicoale Bălcescu” din Jula au întreţinut atmosfera cu un fragment 
din „Călin, file din poveste” de Mihai Eminescu, dar şi cu versuri şi 
cântece de Ziua Femeii. În final, tinerii dansatori ai liceului românesc 
au prezentat o suită de dansuri populare. După programul cultural, 
tuturor doamnelor şi domnişoarelor din sală le-au fost oferite câte 
o floare şi un mărţişor, potrivit obiceiului frecvent întâlnit la români, 
în această perioadă, iar la final au fost invitaţi cu toţii la o recepţie 
oferită din partea organizatorilor.                                                                A.B.

Balul de Lăsatul Postului Mare a adunat la Cenadul Unguresc, în 
seara zilei de 9 martie, săteni de toate vârstele şi invitaţi din Jula, 
Macău, Seghedin şi România. După multă muncă şi înainte de Postul 
Mare, oamenii merită puţină distracţie, aşa că autoguvernările română 
şi sârbă din localitate, în colaborare cu primăria comunei au reuşit să 
le ofere sătenilor ceea ce-şi doreau: muzică, dans, mâncare şi băutură 
din belşug, toate le-au adus numai voie bună celor prezenţi. Muzica 
de petrecere a fost asigurată de o formaţie din Cenadul Românesc, 
în frunte cu solistul Pera Todorovici din Timişoara.

Contribuţia Dumneavoastră este 
deosebit de importantă pentru 
desfăşurarea în condiţii normale 
a activităţii Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria, Biserica Orto-
doxă Română fi ind întotdeauna o 
instituţie fundamentală a Neamu-
lui Românesc, în apropierea lui de 
Dumnezeu şi în păstrarea unităţii şi 
a identităţii sale naţionale şi religi-
oase, de-a lungul veacurilor.

APEL

către credincioşii ortodocşi 
români din Ungaria

Cod tehnic: 0293

Oferiţi
1%

din impozitul Dumneavoastră
Bisericii Ortodoxe Române 

din Ungaria!
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Mărțișoare și mucenici la Capela românească 
din Budapesta

Gârtene și muzică populară românească
la Bedeu

Ca în anii precedenţi, şi la 
Budapesta s-au făcut pregătiri 
pentru întâmpinarea sărbători-
lor de la începutul primăverii. 
Încă din luna februarie, Asocia-
ţia Femeilor Ortodoxe Române 
din Budapesta a organizat în 
clădirea din Curţile Gojdu, unde 
funcţionează Capela Ortodoxă 
Română şi Aşezământul Mona-
hal „Sfântul Vasile cel Mare”, 
ateliere de lucru în care cu mic 
şi mare au confecţionat mărţi-
şoare. În fiecare an, la mărţi-
şoarele confecţionate de copii şi 
părinţi se adaugă şi cele croşe-
tate din timp de tanti Ana Nica, 
în vârstă de 83 de ani, care deşi 
nu mai poate veni la slujbele 
din Curţile Gojdu, poartă în su-
flet această comunitate în care 
a fost foarte activă mai bine de 
două decenii. Mărţişoarele au 
fost dăruite tuturor credincio-
şilor după Sfânta Liturghie din 
duminica din 3 martie.

Cu prilejul zilei de 8 Martie 
au fost dăruite flori tuturor cre-
dincioaselor sosite la Sfânta Li-
turghie din duminica dinaintea 
intrării în Postul Sfintelor Paşti, 
din 10 martie. Doamnele din 
asociaţie, împreună cu maicile 
de la Aşezământul monahal, 
s-au pregătit după datina stră-
moşească şi cu tradiţionalii mu-
cenici în amintirea celor 40 de 
Sfinţi Mucenici din Sevastia.

Gabriela Elekes

Autoguvernarea Românească din Bedeu a organizat, în ziua de 
23 februarie, un program dedicat preparării gârtenelor. Curiozitatea 
evenimentului de la Căminul Cultural a fost că în timp ce unele femei 
au întins aluatul iar altele au preparat gârtenele, sala a răsunat de 
muzică populară românească. Materialul de bază pentru paste a fost 
asigurat de către autoguvernarea românească şi fiecare gospodină 
şi-a adus de acasă spata proprie de făcut gârtene, aparate moştenite 
de la mamele sau bunicile lor. S-au preparat în total 5 kg de gârtene. 
În timp ce femeile lucrau cu aluatul, bărbaţii le-au pregătit un prânz 
gustos (tocană de porc cu cartofi). Bineînţeles, la desert nu au lipsit 
nici prăjiturile de casă aduse de către fiecare femeie. Gârtenele 
preparate în comun vor fi folosite la supa pentru Ziua Femeilor. La 
program au luat parte şi şcolarii, pentru a învăţa de la cei mai în 
vârstă această tradiţie a locului. 

Am petrecut împreună o zi minunată. Femeile au cântat, au po-
vestit, ne-am simţit foarte bine. Satul nostru va trăi încă mult timp, 
pentru că mica noastră comunitate este foarte unită, noi trăim unii 
pentru alţii.                                                                                Maria Jurca, Bedeu
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Integramă Gănduri Glume
Întrebare la Radio Erevan:
– Ce înseamnă să fii logodit?
– Este ca şi cum ai fi arestat preventiv înainte 
de a fi condamnat la închisoare pe viaţă.

Se duce Ştrul la rabin şi îi spune:
– Rabi, s-a întâmplat ceva îngrozitor. S-au des-
chis două supermarketuri lângă magazinaşul 
meu. Unul la stânga şi unul la dreapta. Ce aş 
putea face?
– Nici o problemă, zice rabinul, scrie cu litere 
mari pe uşa magazinului tău „Intrare”!

– Dumnezeule, ce vânătaie ai!
– Da, e de la pisică!
– O aşa vânătaie imensă?
– Da, m-a lovit soţia cu pisica în cap!
– Judecând după vânătaie, pisica e făcută praf!
– Da’ de unde! N-a avut nici pe naiba, era din 
bronz!

El: Când voi fi supărat, ce ai să faci?
Ea: Te voi strânge în braţe!
El: Şi când voi fi bătrân?
Ea: Voi îmbătrâni alături de tine!
El: Şi când o să apară un bărbat mai frumos 
ca mine?
Ea: Îl voi trimite la tine şi îi voi spune: du-te şi 
dă-i un pupic lui tati!

La şcoală:
– Gigele, ce înseamnă compromisul?
– Doamna învăţătoare, dacă mama vrea să 
meargă la mare şi tata la munte, evident că se 
merge la mare, dar tata poate să îşi ia schiurile 
cu el.

Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se adresează 
foştilor lui dascăli:
– Stimaţii mei profesori, mă tot frământă o 
întrebare: chiar atât de imbecil eram, de mă 
tot lăsaţi corijent?
– Vaaai, se poate, domnule ministru?

„Lada cu zestre” 2019

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Efecte: I; B; INFAM; CARO; MUSON; ROSU; SA-
LAM; L; A; BENEFICIU; PI; INIMI; M; LA; TUBURI; 
TINTA; ATOL; E; IOLA, ASI; LANCEZI; TT; VAI; 
ILAU; CARTILAGIU; LEIT; RATE.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Peste 1500 de participanţi, 50 
de formaţii artistice vor intra în 
competiţia Festivalului „Lada cu 
Zestre” în acest an. Ampla mani-
festare organizată de Centrul de 
Cultură şi Artă al Judeţului Timiş 
va începe pe 16 martie şi se va în-
cheia în 7 iunie, cu spectacolul de 
gală, la Muzeul Satului Bănăţean.

Festivalul-Concurs „Lada cu 
Zestre” are ca scop conservarea, 
valorificarea şi promovarea culturii bănăţene prin intermediul artelor 
tradiţionale (dansuri, muzică, literatură dialectală, meşteşuguri şi 
gastronomie tradiţională) din toate zonele şi subzonele judeţului 
Timiş. Este structurat pe următoarele secţiuni: coregrafie, muzică, 
expoziţii, colecţii, poezie dialectală, teatru popular şi gastronomie 
tradiţională.

Concursul cuprinde două categorii intitulate: „Laureaţi” şi „Zestrea 

Timişului” (la toate secţiunile) pentru a realiza o jurizare pe acelaşi 
nivel de pregătire şi pentru a oferi mai multor localităţi şansa de a 
câştiga premii, dar şi pentru a stimula performanţa.

Concursul este structurat anul acesta în 7 centre zonale.
La categoria „Zestrea Timişului” au fost desemnate 5 centre zonale 

după cum urmează: Dudeştii Vechi – 16 martie 2019, Peciu Nou – 17 
martie 2019, Variaş – 23 martie 2019, Tomeşti – 24 martie 2019, Niţ-
chidorf – 30 martie 2019.

La categoria „Laureaţi” au fost desemnate 2 centre zonale: Deta 
– 31 martie 2019 şi Sânnicolau Mare – 7 aprilie 2019.

La Muzeul Satului Bănăţean în data de 7 iunie 2019 va avea loc 
gala Festivalului – Concurs „Lada cu Zestre”, unde cei mai de seamă 
reprezentanţi ai judeţului Timiş vor prezenta un spectacol care aduce 
în atenţia publicului „zestrea” judeţului Timiş.

Se vor acorda premii în bani pe localitate în funcţie de punctajul 
total acumulat.

Directorul festivalului: prof. Liliana Laichici
Organizator: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
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„Suvenir Arad” –
o călătorie inedită

în Aradul anilor 1860–1919
Muzeul de Artă Arad
26 februarie  2019 –

31 martie 2019

– Uite şi tu, fată! Bărbatu-miu mi-a scris 
că ţin mai mult la facebook decât la el…
– Şi tu ce ai făcut?
– L-am blocat!!!

...................................................
18 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 17.10: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
19 MARTIE  (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 – Miercurea 
Ciuc – serialul lectorului dr. Szabó Zsolt 
17.30: Pelerinaje prin Biblie (9) / dr. Mi-
haela Bucin 17.55: Încheiere........................................................
20 MARTIE  (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........................................................
21 MARTIE  (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........................................................
22 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: Sarea în bu-
cate / preluare Radio Antena Satelor 
17.55: Încheiere........................................................
23 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 fol-
clor realizată de Maria Borţun Popescu/
Radio Timişoara 17.20 Emisiune de mu-
zică uşoară - Anastasia Lazariuc17.55: 
Încheiere........................................................
24 MARTIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
17.00: File de calendar 17.10: Retrospec-
tiva săptămânii (spicuiri din interviurile 
şi reportajele difuzate pe parcursul săp-
tămânii) 17.55: Încheiere

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe

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

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

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

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

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

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

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

miercuri, 20 martie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 20 martie, Duna World, ora 13.50

În ziua de 21 februarie 2019 s-au împli-
nit 20 de ani de la sfinţirea şi instalarea 
primului episcop ortodox român din 
Ungaria, în persoana Preasfinţitului 
Sofronie Drincec. Prin acest act, s-a 
îndeplinit un vechi vis al românilor 
ortodocşi din Ungaria, ca după peri-
oada grea de după 1920, credincioşii 
ortodocşi români să se organizeze 
în cadrul unei eparhii. În 1946, pre-
oţii ortodocşi s-au pronunţat pentru 
înfiinţarea unei episcopii proprii, în 
fruntea căreia însă abia în 1999 a fost 
ales un episcop. Ecranul nostru caută 
răspuns la întrebările: ce s-a schimbat 
prin trecerea de la vicariat la episco-
pie? Ce mai rămâne de făcut în viaţa 
ortodocşilor români din Ungaria?
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

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

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

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

Expoziție

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

MERCENAR, -Ă,  mer-
cenari, -e, s. m., adj. 1. S. 
m.  Ostaş angajat cu 
leafă într-o armată 
(străină); fig. persoană 
care, pentru bani sau pentru unele 
avantaje materiale, face orice fel de 
servicii. 2. Adj. Care aparţine merce-
narilor (1), privitor la mercenari; care 
se compune din mercenari. – Din fr.
mercenaire, lat. mercenarius.

Călătorie inedită în Aradul 
anilor 1860–1919, în care puteţi 
vedea şi primele filme realizate 
vreodată la Arad. Se întâmpla în 
1913. De asta au parte cei care vor 
să afle mai multe despre judeţ. 
Totul are loc în cadrul campani-
ei „Suvenir Arad”, construită în 
jurul unei selecţii de fotografii 
şi filme din perioada 1860–1919, 
aflate în colecţia Complexului 
Muzeal Arad.

Proiectul „Suvenir Arad” con-
ţine un set de 50 de cartoline 
(200 de imagini), o cronologie a 
Aradului în format carte, o hartă 
din 1752, o aplicaţie de realitate 
augmentată, un website (www.
suvenirarad.ro) şi o expoziţie 
multimedia în sala kinema ikon 
de la Muzeul de Artă din Arad: 
proiecţii video şi diapozitive, cutii 
luminoase, instalaţie interactivă.

Cu ajutorul realităţii augmen-
tate, utilizatorul poate urmări un 
traseu în oraş pentru a viziona 
un film din 1913, realizat în zona 
teatrului sau pentru a compara 
imaginea de acum a Palatului 
Cultural cu imagini din secolul 
trecut, cu planurile de construc-
ţie. Cu ajutorul aplicaţiei se pot 
scana cartolinele pentru a afla 
date despre clădiri şi arhitecţi.

Expoziţia „Suvenir Arad” poate 
fi vizitată la Muzeul de Artă din 
Arad până pe data de 31 martie 
2019. 

Intrarea este liberă.
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 „Comorile României” prezintă cele mai valoroase locaţii, monu-
mente sau situri arheologice: fortăreţe dacice din Munţii Orăştiei, 
biserici de lemn din Maramureş, biserici pictate din nordul Mol-
dovei, sate cu biserici fortificate din centrul Transilvaniei, centrul 
istoric al oraşului Sighişoara şi Mănăstirea Hurezi. Patrimoniul 
natural este de asemenea prezent: Delta Dunării, pădurile de fag 
din Carpaţi. Patrimoniul intangibil este reprezentat prin imagini 
despre tradiţii şi meşteşuguri tradiţionale româneşti. Expoziţia 
este completată de multe alte imagini ale locurilor importante 
din ţară.

Evenimentul cultural de la Aletea a mai cuprins şi momente 
artistice, poezii şi cântece dedicate mamei şi primăverii, pregătite 
cu sârguinţă şi oferite în limba română de elevi ai Şcolii generale 
bilingve din Aletea. Programul copiilor a fost urmat în scenă de 
către o suită de cântece şi dansuri cu protagoniştii Ansamblului 
Păstrătorilor de Tradiţii Româneşti din Aletea, după care au ocupat 
scena invitaţii din Chişineu-Criş, membri ai Ansamblului Folcloric 

„Floarea Crişului”. La final, atât copiilor cât şi doamnelor, le-au 
fost dăruite mărţişoare tradiţionale româneşti, confecţionate de 
oaspeţii din Baia Mare şi înmânate personal de domnul consul 
Florin Vasiloni.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste 200 de persoa-
ne, între care s-au numărat mulţi elevi de la şcoala generală 
românească şi de la cea maghiară din Aletea, precum şi multe 
oficialităţi: PS Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din 
Ungaria, Daniel Banu, consulul general al României la Seghedin, 
Tiberiu Juhasz, preşedintele AȚRU, Petru Sălăjan, directorul Şcolii 
generale bilingve din Aletea, Elisabeta Ardelean, directorul Casei de 
Cultură din Aletea, Alexandru Popa, prorectorul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, Florin Hădan, director general administrativ la 
aceeaşi universitate, Eugen Gagea, prodecan în cadrul Universităţii 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Amelia Palcu, directorul Liceului 
Teoretic „Mihai Veliciu” din Chişineu-Criş, cadre didactice de la 
şcoala generală din Aletea şi alţi români din Ungaria.             A.B.

Mărţişor cultural românesc la Aletea
(Urmare din pagina a 5-a)
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