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Citatul săptămânii
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Poza săptămânii

  6 mai, luni, Sf. și Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie
      și Ilarion
  7 mai, marţi, Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la
      Ierusalim;
      Sf. Mc. Acachie și Codrat
  8 mai, miercuri, †) Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel 
      Mare; Sf. Emilia  
   9 mai, joi, Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. 
      Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10 mai, vineri, Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. 
      și Lavrentie 
11 mai, sâmbătă, Sf. Sfi nţit Mc. Mochie; Sf. Chiril și Metodie, 
      apostolii slavilor
12 mai, duminică, †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, 
      Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului.
      Duminica a III-a după Paști (a Mironosiţelor) 

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

Concurs de poveşti 
româneşti la Bichişciaba

Parastas în memoria
lui Emanuil Gojdu
la Budapesta

Planuri de vară
la Clubul Pensionarilor 
Români din Jula

Foto: Eva Şimon

După imaginile premonitorii de luni, 15 aprilie, 
europenii ar trebui poate să înţeleagă că, ori de cîte 
ori se scufundă în demenţa diviziunilor, întreaga 
Europă ia foc. Pe nici un alt continent nu s-au produs, 
pe durata a o mie de ani de istorie, atîtea „incendii” 

ca în Europa. Războiul de o sută de ani, războaiele religioase, războiul 
de treizeci de ani, războiul de șapte ani, Revoluţia franceză, războaiele 
napoleoniene, Comuna din Paris, Primul Război Mondial, al Doilea Război 
Mondial, războiul din Bosnia… Toate aceste capitole de istorie, precum și 
multe altele, sînt tot atîtea incendii, tot atîtea suferinţe imense din care, 
de fi ecare dată, europenii au crezut că pot decanta un mesaj, o lecţie 
pentru viitor.

Oare să fi e un mesaj și faptul că în incendiul de la Notre-Dame nu și-a 
pierdut nimeni viaţa?

În Franţa, unitatea sacră în jurul dramei de la No-
tre-Dame nu a durat decît 24 de ore. Ea s-a evaporat 
după ce au început să „curgă“ milioanele pentru 
reconstruirea catedralei… 

Matei Vișniec, în Dilema Veche
din 25 aprilie – 1 mai 2019

În Ungaria, în acest sfârșit de săptămână sărbătorim 
Mamele. La mulţi ani, tuturor Mamelor!!!

Î n prima duminică după praznicul Învierii Domnului, în duminica 
Sfântului Apostol Toma, 5 mai, după săvârșirea Sf. Liturghii și a 

Litiei mici pentru morţi, care începe la ora 10.00, în Capela românească 
de pe strada Holló, preoţii împreună cu credincioșii vor participa și la 
o slujbă de pomenire la monumentul funerar al lui Emanuil Gojdu din 
Panteonul Naţional din Budapesta (cimitirul Kerepesi). Evenimentul 
are loc în organizarea Parohiei ortodoxe române de la Budapesta și 
a Autoguvernării Românești din sectorul VII al Capitalei.

A utoguvernarea Românească din Bichișciaba organizează o 
nouă ediţie a tradiţionalului concurs de povești românești 

pentru școlarii români din Ungaria. Concursul care poartă numele 
regretatului Gheorghe Gros, iniţiatorul și organizatorul acestei com-
petiţii mai mulţi ani la rând, la care au participat de-a lungul anilor 
sute de mici povestitori, va avea loc în ziua de joi, 16 mai. Evenimentul 
are loc la Casa Poveștilor din Bichișciaba (strada Békési, nr. 17). Star-
tul concursului se va da dimineaţa la ora 9.00.                                     A.B.

C lubul Pensionarilor Români din Jula, care are deja un trecut 
de 20 de ani, numără în fiecare an tot mai mulţi pensionari, și 

atrage tot mai mulţi doritori de a intra în această organizaţie. Acti-
vităţile clubului cuprind o întâlnire pe lună, la sediul AŢRU din Jula, 
când pensionarii se adună și povestesc, sau sărbătoresc împreună, 
fac excursii și participă la diferite evenimente din comunitate. Pen-
tru această vară, programul Clubului Pensionarilor se prevede a fi 
unul încărcat. După cum am aflat de la Gheorghe Marc, conducătorul 
organizaţiei, pe 28 mai se organizează o excursie la Visegrád şi Szent-
endre, în Ungaria, iar în zilele de 25–26–27 iunie, se pregătesc de o 
excursie de câteva zile la Alba Iulia, pentru a vizita oraşul Marii Uniri 
şi vor întreprinde un pelerinaj la mănăstirile din zonă şi de la Deva.

Adam Bauer
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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

Europa se pregăteşte de alegeri 
europarlamentare

Ce trebuie să știm despre alegerile europarlamentare?

Este important să aveţi în vedere anumite detalii privind legislaţia electorală, 
precum vârsta minimă de votare sau votul în diaspora, care diferă de la ţară 
la ţară. Pe site-ul alegerilor europene (http://www.europarl.europa.eu) se pot 
găsi informaţii despre cum puteţi vota, știri și rezultatele alegerilor din 2019.

Care este miza?

Participarea la vot la alegerile europene înseamnă să vă exprimaţi punctul 
de vedere cu privire la direcţia pe care UE trebuie să o urmeze în următorii cinci 
ani în materie de comerţ internaţional, securitate, protecţia consumatorilor, 
combaterea schimbărilor climatice și creșterea economică. Eurodeputaţii nu 
influenţează doar procesul legislativ, dar urmăresc și activitatea altor instituţii 
europene.

Totodată, participarea la vot înseamnă să aveţi un cuvânt de spus asupra 
politicilor care ne influenţează viaţa de zi cu zi. 

Cum se votează în Ungaria?

Alegătorii din Ungaria vor putea decide soarta a 21 de mandate, votând listele 
acelor partide, care au reușit să adune minimum 20.000 de recomandări valide. 
La alegerea membrilor noului Parlament European poate participa orice cetă-
ţean cu rezidenţă în Ungaria, care a împlinit 18 ani, precum și cetăţeni străini 
cu rezindenţă în Ungaria, care însă trebuie să se declare până în 10 mai 2019 că 
dorește să voteze în Ungaria. Cetăţenii maghiari care în ziua alegerilor se află 
într-o ţară străină, își pot exercita dreptul de vot la o ambasadă sau la un con-
sulat al Ungariei în ţara respectivă. Condiţia acestui fapt însă este înregistrarea 
pe listele reprezentanţelor diplomatice, la biroul electoral din localitatea de 
rezidenţă, indicând ţara și localitatea din străinătate, unde dorește să voteze.

Cum se votează în România?

În România, alegerile europene au loc tot în duminica din 26 mai 2019. La fel 
ca în Ungaria, și în România, cetăţenii care au vârsta de 18 ani, împliniţi până 
în ziua de referinţă inclusiv, au dreptul de a vota. Alegătorii sunt arondaţi unei 
secţii de votare, în funcţie de domiciliu sau reședinţă. Listele de alegători sunt 
întocmite în avans. Alegătorii români vor alege 32 de membri dacă Marea Britanie 
rămâne, și 33 de membri dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană.

Conform legislaţiei europene, toate ţările trebuie să utilizeze un sistem de 
vot care să asigure o reprezentare proporţională, ceea ce înseamnă că numărul 

În perioada 23–26 mai 2019, cetăţenii europeni vor vota asupra componenţei 
noului Parlament European. În urma votului, care în Ungaria şi în România va 
avea loc în duminica din 26 mai 2019, vor fi aleşi cei 705 eurodeputaţi, care ne 
vor reprezenta la nivelul UE până în anul 2024. Ungaria are dreptul să trimită în 
Parlamentul European 21 de deputaţi, iar România 32 (sau 33).

de deputaţi aleși de la fiecare partid politic depinde 
de numărul de voturi obţinut de partid. La fel ca 
Ungaria, și România folosește un sistem de liste 
închise, care nu permite modificarea numărului de 
ordine a candidaţilor pe listă.

Cum pot vota românii din diaspora
și din afara României?

Românii din diaspora pot vota la europarlamenta-
re în 441 de secţii deschise în afara ţării, arată ordinul 
ministrului român de Externe, Teodor Meleșcanu, 
publicat în Monitorul Oficial al României. La acest 
scrutin, sunt organizate un număr record de secţii 
de votare, arată Ministerul Afacerilor Externe, prin 
comparaţie cu alegerile anterioare pentru Parlamen-
tul European – 2014, 2009 – când au fost deschise 
190 de secţii, informează RGNPRESS.

Cele mai multe secţii de votare pentru europar-
lamentare sunt în Italia – 76, dintre care 5 la Roma. 
În Spania vor fi deschise 50 de secţii de votare, în 
timp ce în Germania vor fi 25. În Israel, românii din 
străinătate au la dispoziţie patru secţii de votare: 
două la Tel Aviv, una la Ierusalim și una în Haifa. În 
Republica Moldova, potrivit ordinului de ministru, 
sunt deschise 36 de secţii de votare, dintre care 12 
la Chișinău.

Spaţiile în care vor fi organizate secţiile de vo-
tare pentru europarlamentarele din 26 mai sunt 
ambasade sau secţii consulare ale României, dar și 
clădiri cu alte utilităţi.

În Ungaria, cetăţenii români vor putea vota pentru 
alegerile europarlamentare în patru locaţii, două în 
Capitală și două în provincie: la Ambasada României 
din Budapesta (1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72), 
la sediul Institutului Cultural Român din Budapes-
ta (1146 Budapesta, str. Izsó nr. 5), la Consulatul 
General al României din Seghedin (6720 Seghedin, 
str. Kelemen László nr. 5) și la Consulatul General al 
României din Jula (5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12).

Eva Şimon
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Ghidul creştinului pentru
utilizarea reţelelor sociale

Cum ar trebui să se comporte creștinii,
în comparaţie cu cei care nu sunt credincioși?

Un obstacol uriaș pentru mileniali
care îi face să îl respingă pe Hristos

Cum ar trebui creștinii să își exprime
opiniile?

Cum să folosești „megafonul”
reţelelor sociale de o manieră pozitivă

Evanghelistul, autorul și fondatorul organizaţiei „Gândește-te 
la eternitate”, Matt Brown, tocmai a lansat o carte intitulată „Ade-
văr plus dragoste: modul lui Isus de a influenţa lumea”. În ea, 
Brown îi încurajează pe creștini să fie o dovadă vie a iubirii lui 
Dumnezeu în timp ce le spun oamenilor necredincioși adevărul 
despre Isus Hristos.

Într-un interviu pentru Faithwire, Brown explică cum utilizarea 
reţelelor sociale, un adevărat megafon al zilelor noastre, poate fi 
problematică pentru creștinul care este serios privind misiunea 
sa de a face cunoscută Împărăţia lui Dumnezeu.

„Realitatea este că fiecare dintre noi avem o putere de a in-
fluenţa oamenii din jurul nostru, însă prin intermediul reţelelor 
sociale acum putem să influenţăm sute sau chiar mii de oameni 
– mult mai repede decât în orice alt moment din istorie,” spune el.

„Ca și creștini, trebuie să ne oprim un pic și să reflectăm cum 
folosim aceste instrumente,” a continuat Brown. „Nici o altă ge-
neraţie nu a avut ce avem noi la dispoziţie, și anume să putem 
răspândi conţinut media în masă, practic non-stop, un fel de 
megafon online.”

Brown îl parafrazează pe cunoscutul evanghelist D.L. Moo-
dy, care spunea că „din 100 de 
oameni care nu vin la biserică, 
poate se găsește unul care să 
citească Biblia, însă ceilalţi 99 
îl vor citi pe creștin.”

El subliniază faptul că atunci 
când tu te decizi să-l urmezi pe 
Hristos, tu devii un ambasador 
al lui Hristos. Din acel moment 
încolo ceea ce spui și ceea ce 
faci va influenţa modul în care 
oameniii îl văd pe Hristos.

„Oamenii au nevoie să vadă 
adevărul lui Hristos, însă ei au 
și o nevoie disperată să vadă 
dragostea lui Hristos,” spune 
Brown. „Oamenii îl văd pe Hris-
tos atunci când se uită la viaţa 
noastră.”

„Ioan scrie despre Isus atunci când zice: „Şi Cuvântul s-a făcut 
trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Şi noi am privit 
slava Lui, întocmai ca slava Singurului născut dinTatăl.”

„În plus și apostolul Pavel leagă aceste două mari teme biblice 
atunci când ne spune în Efeseni 4:15 „ci credincioși adevărului, în 
dragoste, să creștem în toate privinţele, ca să ajungem la cel ce 
este capul, Hristos,” adaugă el.

Acesta este locul de unde lui Brown i-a venit ideea pentru car-
tea sa „Adevăr plus dragoste” pentru că, spune el, ca și creștini ar 
trebui să creștem în mod constant în aceste două lucruri.

„Adevărul fără dragoste este doar zgomot pentru lumea din 
jurul nostru”, spune Brown. „Dragostea fără adevăr este lipsită de 
puterea lui Dumnezeu. Adevărul plus dragostea ne va da putere 
să influenţăm lumea din jurul nostru, începând cu familiile noas-
tre, locurile noastre de muncă, vecini, prieteni și chiar persoane 
îndepărtate din ţară și din lumea întreagă.”

Brown a citat din cartea „Semnul unui creștin”, scrisă de cunos-
cutul teolog Francis Schaffer, unde acesta subliniază importanţa 
pentru cel credincios de a păstra un echilibru între adevăr și 
dragoste, care trebuie cultivat în mod conștient, trebuie învăţat, 
scris despre el și discutat între noi.

Trebuie să existe o diferenţă între modul în care creștinii își expri-
mă dezacordul unii cu alţii, faţă de modul în care restul lumii face 
acest lucru – dacă această diferenţă nu există, atunci e o problemă.

Brown explică faptul că ideile lui Schaffer sunt relevante și astăzi, 
mai ales prin prisma faptului că creștinii au în zilele noastre acces la 
mii de „prieteni” și de multe ori nimeni nu se gândește de două ori 
înainte de a distribui o opinie despre vreun subiect de actualitate.

Din acest motiv, Brown accentuează faptul că este „cu atât mai 
important să redescoperim cum să îl prezentăm pe Isus și cu dra-
goste și cu adevăr.”

În interviul pentru Faithwire, Brown spune că este esenţial 
pentru creștini să înveţe cum să „își exprime dezacordul în mod 

respectuos în lumea de as-
tăzi.”

„Prea des asistăm la me-
ciuri cu urlete, iar exprima-
rea unei atitudini contrare 
într-un mod demn și cu de-
licateţe nu mai este prefe-
rată”, explică el. „Dacă însă 
credincioșii  de peste tot 
adoptă farmecul harului, al 
bunăvoinţei și al unui limbaj 
politicos vom putea reuși să 
schimbăm modul de a face 
conversaţie în cultura noas-
tră, și cred că oamenii vor fi 
atrași către Hristos într-un 
număr mai mare.”

În această epocă în care internetul este accesibil peste tot, poate 
fi greu să înveţi cum să folosești reţelele sociale într-o manieră 
în care îl glorifică pe Dumnezeu.

„Noi suntem prima generaţie care trebuie să învăţăm cum să 
o facem, și cum ne afectează pe toţi. În cultura de azi, există atât 
de multă dezbinare și ură, și cred că reţelele sociale amplifică 
acest lucru.”

Brown arătă spre faptul că folosirea reţelelor sociale poate 
avea atât efecte pozitive cât și negative. El arată înspre două 
atitudini: „capcana comparaţiei” și „frica de a nu pierde ceva”, 
ca fiind două puncte negative, însă există și multe lucruri bune 
care pot fi folosite.

„De exemplu, nu a fost niciodată atât de ușor să răspândești 
Evanghelia cu toţi cei care te cunosc, și să o faci fără frică, din 
moment ce ești în faţa unui ecran și nu te afli în prezenţa celor 
cărora o comunici.”

Brown spune că oamenii sunt atrași de oamenii care reprezintă 
personificarea roadei Duhului, cei care seamănă cu Isus și care îi 
îndreaptă pe oameni spre El.

„Realitatea este că adevărul, dragostea și roada Duhului sunt 
lucruri atât de necesare în cultura de azi. Sper ca credincioșii care 
vor citi cartea vor înţelege importanţa lor și vor pune în practică 
lucrurile învăţate.”

Sursa: CBN News/stiricrestine
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Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

Premiul întâi cu cunună – o frumoasă 
tradiţie școlară românescă

Sărbătoare pascală şi evocare 
la Cenadul Unguresc

În școlile românești, cununiţa de flori, primită alături de diplomă 
și cărţi, cu ocazia serbării sfârșitului de an școlar, de elevii care au 
cele mai bune rezultate la învăţătură, este o tradiţie veche. Sim-
bolul de victorios, de învingător, pe care îl reprezintă coroniţa de 
pe capul elevilor eminenţi, este unul foarte cunoscut în culturile 
europene. La origine, cununa era un simbol de cinste și preţuire 
arătată câștigătorului unei competiţii. Cununa de laur (dafin) îm-
podobea capul campionilor la jocurile olimpice din Grecia Antică. 
Cuvântul bacalaureat provine și el de la cununa de lauri, laurul fiind 
o plantă ale cărei frunze rămân verzi tot timpul anului. Cununa de 
lauri apare pe capul zeului grec Apollo și este folosită ca metaforă 
de apostolul Pavel, care, în epistolele sale, a comparat calea vieţii 
unui creștin cu o competiţie sportivă. 

În școlile românești, coroniţa de premiant a fost introdusă în 
ceremonia de la finalul unui an de studii, în anul 1879, de Spiru 
Haret, ministru al învăţământului. Pe prima pagină a unui număr 
din 1894, al revistei Universul Literar, este o imagine a serbării de 
premiere a școlarilor din Sinaia, 
la care participă principele Fer-
dinand și soţia sa, principesa 
Maria. Viitoarea regină Maria 
este îmbrăcată în costum naţi-
onal românesc, așa cum va apă-
rea în numeroase imagini de 
pe parcursul vieţii și activităţii 
sale importante pentru istoria 
și cultura României.

În istoria învăţământului 
românesc, a fost o perioadă în 
care elevii merituoși mai pri-
meau, pe lângă diplome, cărţi 
și coroniţe, și medalii. Medalia 
de premiu a fost instituită în 
timpul domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza și a fost abandonată 
la sfârșitul perioadei interbe-
lice. O iniţiativă de revenire la 
medalia-premiu este luată în 
1904, cu ocazia împlinirii a pa-
tru secole de la moartea lui Şte-
fan cel Mare. Același ministrul 
al cultelor și instrucţiei publice, 
Spiru Haret, a dispus ca o par-
te din medaliile comemorative 
realizate cu acest prilej să fie 
decernate celor mai merituoși 
elevi din învăţământul liceal 
românesc.

În ceea ce privește cărţile de la 
premiu, prima distincţie de acest 
fel a reprezentat-o Noul Testa-
ment în limba română, tipărit 
la Smirna, cu caractere chirilice, 
care, în 1838, a fost oferit elevilor 
eminenţi de la școala Sfântul 
Sava, din București. 

Mihaela Bucin

Sfânta Liturghie de Paște a adunat, la biserica din Cenadul Un-
guresc, credincioși din Cenad, dar și din Macău și Seghedin, români 
plecaţi din sat, care vizitându-și părinţii de sărbători au venit și 
la biserică pentru a simţi adevărata putere și valoare a acestei 
sărbători. După slujbă, toţi credincioșii au fost invitaţi la Clubul 
românilor, unde au fost oaspeţii Autoguvernării Românești. Aici 
au fost întâmpinaţi cu pască și au ciocnit ouă de Paști. Cu această 
ocazie, oaspeţii prezenţi au avut ocazia să urmărească un film,  
prezentat de către Petru Cîmpian despre fostul său coleg, Lang János, 
redactor-radio, care s-a stins din viaţă la 26 februarie 2019, după o 
boală necruţătoare, pe care a înfruntat-o cu curaj și demnitate, așa 
cum și-a trăit toată viaţa.

Filmul prezentat la Cenad 
a cuprins interviuri și imagini 
cu redactorul și muzicianul 
maghiar, pasionat de muzica 
românească, pasiune care l-a 
determinat să și înveţe limba 
română și totodată a prezen-
tat și câteva înregistrări cu 
Svetozar Unc, fostul cantor al 
bisericii din Cenad, și cu alţi 
interpreţi români din Ungaria. 

De la înfiinţarea Studioului Regional din Seghedin, din anul 1987, 
Lang János a lucrat ca jurnalist al Radiodifuziunii Maghiare. Cu toate 
că a realizat emisiuni în limba maghiară, a colaborat cu regularitate 
și la programe în limba română și sârbă. Tot timpul a fost fascinat 
de convieţuirea mai multor limbi și culturi. Ca muzicant, deja în 
anii 1970 a fost membrul formaţiei Hegedős. Pe lângă munca sa de 
jurnalist, Lang János a lucrat neobosit și pe plan muzical. În anii 
1990, cu Formaţia Hora și comunitatea românilor din Seghedin, 
au scos casete și compact discuri cu interpreţi români din Ungaria. 
Prima casetă s-a realizat cu Svetozar Unc de la Cenadul Unguresc, 
iar cea de a doua cu Vasile Papp din Micherechi.                             A.B.
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Promoţia 2015–2019 a Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula

Dr. Mariana Orosz
Martyin, dirigintă Rebeka BonczosLavinia Bogdan

Clasa 12/A

În ziua de sâmbătă, 4 mai, de la ora 10.00, la Centrul 
Cultural Românesc va avea loc serbarea de bun rămas a 
elevilor de clasa a 12-a. Absolvenţii promoţiei 2015–2019, 
ai căror diriginţi sunt Mariana Oros Martin (clasa a 12-a 
A) și Florica Santău (clasa a 12-a B), își vor lua rămas bun 
de la instituţia de învăţământ și de la cadrele didactice, 
iar după serbarea de adio vor începe examenele în scris 
de bacalaureat. Examenul la română se va ţine pe 3 mai.

Balázs VaszkánPanna Ruzsa

Botond Gácsi

Dzsenifer Bottó

Dora Goron

Bence Czirle

Ana Martyin

Daniel Drobnyik

Ioan Jova

Hajnalka Csordás

Kevin Szabó

Daniel Patkás Matei Pavlákovics

Victoria Petykó

Vasile Martyin

Attila Ferenczi

Ioan Nemes David Netye Andreea Olteanu

Gheorghe Rokszin Dzsenifer Ruzsa

Gheorghe Gurzó

Dominik Csóka

Lidia Miron
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Promoţia 2015–2019 a Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula

Clasa 12/B

Florica Szántó,
dirigintă

Norbert VasAnamaria Tarle

Renata Fazekas

Sorana Lile Victoria Lippai

Alexandra Halász

Alexandra MuntyánDaniella Mező

Kitti Tősér

Hajnalka Rokszin Szabolcs Soltész

Zsolt Stók

Balázs Nagy

Daniel Pelyva Hajnal Putin Petra Püspöki

Imre Szikszai Roland Szőke

Renata BorsosStefania Bedreag Martina Botás Annabella Csurár

Nikolett Gál Vanessza Iurasoc

Levente Lovász

Ralph Pătru

Edit Kaszap

Foto: Dunai Katalin
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Cum s-a născut poporul român? (13)
Neagu Djuvara

Pecenegii și cumanii… 

Simbioza româno-cumană

Al doilea ţarat Bulgar sau „Regatul 
vlahilor și al bulgarilor”

Din părţile Rusiei, unde șezuseră câteva sute de ani, maghiarii 
fuseseră împinși către Apus de un alt popor turanic: pecenegii. 
Aceștia i-au urmărit până la poalele Carpaţilor și nici când maghia-
rii  s-au consolidat într-un mare regat, cum am văzut, pecenegii 
nu i-au lăsat în pace. Ei au stat aproape 200 de ani prin părţile 
noastre, adică în Moldova și Muntenia, dar, războinici neastâm-
păraţi, rămași păgâni sau – o parte din ei, mai la Răsărit –, trecuţi 
la islamism (religia profetului Mahomed), acești pecenegi n-au 
știut să stea locului și să întemeieze un stat. Luptându-se ba cu 
rușii, ba cu ungurii, ba cu bizantinii – conduși pe atunci de un mare 
împărat, Alexis Comnenul –, au reușit să-i învingă într-o mare 
bătălie, punând capăt puterii lor și împrăștiindu-le neamul prin 
împărăţie. Unii dintre ei e posibil să fi scăpat și să rămână pe la noi, 
căci avem și azi în ţara noastră locuri cărora li se zice Peceneaga 
sau Pecineaga! Şi poate tot de la ei avem și alte toponime (așa se 
spune, savant, numelor de locuri), ca Bărăgan și Teleorman, căci 
în limba lor deli-orman înseamnă „pădurea nebună”!).

Dar iată că v-am vorbit de nimicirea peceganilor de către bi-
zantini, și voi, dacă aţi urmărit atent pe hartă tot ce v-am povestit 
până acum, vă veţi fi întrebat: dar cu Bulgaria ce s-a întâmplat? 
Cum de s-au ciocnit pecenegii cu bizantinii la sud de Dunăre, 
peste capul bulgarilor? Iată că, pornit să vă povestesc atâtea 
întâmplări, năvăliri și schimbări de prin părţile noastre, de la 
nord de Dunăre și mai cu seamă de la nord de Carpaţi, n-am mai 
apucat să vă semnalez un fapt de mare însemnătate, și anume că 
în jurul anului 1000, un împărat bizantin pe nume Vasile al II-lea, 
strașnic personaj căruia i-a rămas porecla de „Bulgaroctonul”, 
adică „ucigătorul de bulgari”, a reușit după zeci de ani de lupte să 
dărâme Ţaratul Bulgar și să ocupe toată ţara până la Dunăre, deci 
până la vechea graniţă a Imperiului Roman, stabilită cu câteva 
sute de ani în urmă.

Aici trebuie să vă relatez un episod înfiorător din istoria popo-
rului vecin, ca să vă imaginaţi puţin ce puteau fi războaiele din 
vremea aceea. Ce vă povestesc acum e cu atât mai impresionant 
cu cât această faptă aparţine unui împărat al Bizanţului care se 
mai intitula și împărat al romanilor și a cărui capitală, Constan-
tinopol, era orașul cel mai strălucit și mai civilizat din Europa 
acelor timpuri și poate din întreaga lume.

Într-o ultimă bătălie din anul 1014, Vasile al II-lea, învingător 
lângă Salonic, face 15000 de prizonieri  El poruncește atunci să 
fie orbiţi toţi cu fierul roșu, lăsând doar un om dintr-o sută cu un 
singur ochi crăpat, ca să-l călăuzească pe ceilalţi până la vetrele 
lor. Sinistra coloană de orbi și-a pornit marșul către nord. Când i-a 
văzut, ţarul Samuel a murit pe loc. Bizantinii i-au ocupat toată ţara.

De aceea, zeci de ani mai târziu, când pecenegii de la noi au 
pornit după pradă în sudul Dunării, nu cu vreun ţar al bulgarilor 
s-au înfruntat, ci cu împăratul Bizanţului. Şi încă o ciudăţenie: 
împăratul, în exterminarea pegenegilor, a fost ajutat de alţi năvă-
litori turanici, din nord, rude apropiate ale pegenegilor: cumanii.

Despre cumani vă voi vorbi acum mai detaliat, căci ei vor fi ulti-
mii stăpâni barbari de la noi, și – lucru vrednic de semnalat – cu ei 
s-ar părea că s-au putut întovărăși românii, influenţându-se unii 
pe alţii. De pildă, de la cumani au învăţat românii din Evul Mediu 
noua artă a războiului. În orice caz, primul stat român, prima 
ţară Românească, s-a întemeiat, la puţină vreme după plecarea 
cumanilor, chiar pe locul pe care străinii îl numeau Cumania.

Formula „simbioza româno-cumană” aparţine marelui istoric 
Nicolae Iorga, expresia simbolizând legătura, înţelegerea, ames-

tecul dintre cumani și români. Acești cumani au reprezentat, timp 
de vreo două veacuri, o mare putere care se întindea de la nord de 
Marea Neagră, de departe, din Ucraina actuală, până în Muntenia 
și chiar Bulgaria de azi. Dar triburile lor n-au fost în stare să se 
unească într-un stat organizat, un regat sau o împărăţie, ci au 
rămas la stadiul de triburi înrudite, având fiecare câte un șef. La 
Răsărit, aceștia s-au războit neîncetat cu rușii din Marele Knezat 
al Kievului, de mai sunt pomeniţi și azi în cântecele bătrânești ale 
rușilor și în epopeile lor. Rușii le ziceau cumanilor polovtsi (dacă 
unii dintre voi au educaţie  muzicală, au auzit poate de „Dansu-
rile polovţiene” ale marelui compozitor rus Aleksandr Borodin!). 
La noim cumanii s-au războit cu ungurii, iar cu românii, cum vă 
spuneam, s-au înţeles bine nu numai în Moldova și Muntenia, ci 
și la sud de Dunăre.

Cu tot puhoiul de slavi care izbutise să se infiltreze și să se așe-
ze în întreaga Peninsulă Balcanică (adică în Iugoslavia, Bulgaria 
și chiar Grecia de azi), numeroase nuclee, „insule” de populaţie 
romanizată – putem de-acum să le spunem români sau vlahi 
rămăseseră printre populaţiile slave. Mulţi dintre ei, fiindcă se 
retrăseseră la munte ca să se ferească de năvălitorii păgâni, s-au 
specializat în creșterea oilor, astfel că, în timp, numele de „vlah” 
a început să însemne la bulgari și „cioban” (după cum la noi, 
până nu demult, „oltean” era nu numai originalul din Oltenia, ci 
și negustorul ambulant de zarzavat).

Iată că în anul 1185, profitând de tulburări interne în împărăţia 
Bizanţului, doi fraţi vlahi din regiunea Târnovo, situată în nordul 
Bulgariei, Petru și Asan, care aveau acolo o cetate, s-au răzvrătit 
împotriva stăpâniri bizantine și au reușit să adune o oștire întreagă 
de vlahi și bulgari pentru a ţine piept armatelor imperiale. Iar când 
soarta armelor le-a devenit potrivnică, aceștia s-au retras la nord 
de Dunăre și au revenit apoi cu mare ajutor de călărime cumană. 
Ceea ce presupune existenţa unei bune legături anterioare, poate 
chiar încuscrirea cu vreo căpetenie cumană, căci însuși numele 
unuia dintre fraţi, Asan, e cuman!  Ei vor reînfiinţa Ţaratul Bulgar, 
distrus, cum v-am povestit, de Vasile al II-lea Bulgaroctonul. Iar 
urmașul lor, al treilea frate, Ioniţă zis Kaloian (în grecește, Ioan 
cel Frumos), chiar capătă de la Papă o coroană de rege.

Dar între timp se petrecuseră mari schimbări la Constantino-
pol, unde s-a oprit a patra cruciadă din cauza unor neînţelegeri 
cu împăratul bizantin. Ştiţi ce au fost cruciadele, nu? Acele mari 
expediţii ale cavalerilor din Apus, plecaţi să recucerească Ierusa-
limul și Palestina de la turci și arabi! Iar cruciaţii, cu veneţienii în 
frunte, au cucerit și jefuit marea capitală în anul 1204. Aceasta a 
fost o faptă de mare gravitate, cu urmări dramatice și de lungă 
durată în raporturile dintre apuseni și răsăriteni, dintre catolici 
și ortodocși.

Unul dintre capii cruciadei, Baldovin de Flandra (Flandra face 
parte din Belgia de zi, și tot Baldovin – Baudouin – îl chema pe 
regele Belgiei, care a murit acum câţiva ani!), a fost încoronat 
împărat al Imperiului Latin din Constantinopol, dar Kaloian, cu 
vlahii și bulgarii lui, și cu ajutorul cavaleriei cumane, i-a învins 
pe cruciaţi luându-l prizonier pe împăratul Baldovin și lăsându-l 
să moară în beciurile sale de la Târnovo.

Nu vă povestesc mai departe istoria acestei dinastii române, zisă 
a Asăneștilor, fiindcă regatul lor, reluând tradiţia primului ţarat 
Bulgar, a devenit curând predominant bulgar și aparţine istoriei 
poporului vecin. Dar la început, cronicarii cruciadei, cronicarii 
„frânci”, îl numeau „Regatul vlahilor și al bulgarilor”.
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Scenă din filmul Ultima noapte de dragoste

Camil Petrescu, romancier, dramaturg, poet, filozof și critic de teatru 
s-a născut în București, la 22 aprilie 1894. A absolvit cursurile școlii 
primare din cartierul Obor iar studiile liceale la Sfântul Sava și Gheorghe 
Lazăr. Din 1913 este student al Facultăţii de Litere și Filosofie a Univer-
sităţii din București iar din 1916, în paralel cu studiile universitare, va 
frecventa cursurile școlii militare la Regimentul 6 Mihai Viteazul din 
București. La 1 august 1916 se înrolează ca sublocotenent în armată, 
este rănit de trei ori, în 1918 cade prizonier și revine în ţară. Războiul 
îl supune unor experienţe noi traumatizante pe care le va expune în 
câteva dintre operele sale literare. Debutul său are loc în anul 1914, cu 
articolul Femeile și fetele de azi, publicat în revista Facla, articolul este 
semnat cu pseudonimul Raul D. Editorial, va debuta mai târziu, în 
1923, cu volumul de poezie intitulat Versuri. Idee. Ciclul morții, iar zece 
ani mai târziu, în 1933, publică unul dintre romanele importante ale 
modernismului european, Patul lui Procust. Opera sa literară cuprinde 
patru nuvele: Turnul de fildeș (1950), Moartea pescărușului (1950), Mănușile 
(1950), Cei care plătesc cu viața (1950), Un episod... (1957); patru volume 
de poezie: Versuri. Ideea. Ciclul morții (1923), Un luminiș pentru Kicsikem 
(1925), Transcendentalia (1931), Din versurile lui Ladima (1932); unsprezece 
piese de teatru și trei romane, al treilea roman, Un om între oameni, 
închinat lui Nicolae Bălcescu, nu va fi terminat, pentru că la 14 mai 
1957, Camil Petrescu trece în nefiinţă. Scriitorul pune capăt romanului 
tradiţional și rămâne în literatura română, în special, ca iniţiator al 
romanului modern. 

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930) este un roman 
modern, psihologic, subiectiv, al experienţei, care prezintă concepţia 
autorului despre noul tip de roman. Noua estetică a romanului pro-
movată de Camil Petrescu se caracterizează prin autenticitate, sincro-
nizarea literaturii române cu cea universală, naraţiunea la persoana I, 
anticalofilismul. O trăsătură a romanului modern de tip subiectiv este 
perspectiva narativă subiectivă, deoarece evenimentele sunt povestite 
la persoana I, fiind prezent un narator-personaj. Perspectiva spaţială 

este dublă: există un spațiu real 
(frontul în timpul primului răz-
boi mondial, București, Odobești, 
Câmpulung) și un spațiu imaginar 
– închis, care prezintă zbuciumul 
sufletesc al eroului din cauza iu-
birii și a războiului. Perspectiva 
temporală nu este cronologică, ci 
discontinuă. O altă trăsătură a ro-
manului modern de tip subiectiv 
o reprezintă personajul principal, 
intelectualul lucid. Acesta este un 
căutător de valori absolute, luptă 
pentru idealuri, trăiește drame de 
conștiinţă, este plin de frămân-
tări, incertitudini și îndoieli. Titlul 
romanului sugerează rătăcirea 
tânărului Ştefan Gheorghidiu 
prin noaptea incertitudinilor şi a 
întrebărilor fără răspuns, despre 
iubire. Cuvântul noapte repetat în 
titlu prezintă în mod simbolic incertitudinea, îndoiala. Cele două nopţi 
sugerează și două etape din evoluţia personajului: iubirea și războiul. 
Romanul este structurat în două părţi: Ultima noapte de dragoste (prima 
parte) și Întâia noapte de război (partea a doua). Antonimele dragostea 
și războiul ilustrează două etape existenţiale din viaţa personajului prin-
cipal Ştefan Gheorghidiu: sentimentul de iubire absolută și imaginea 
războiului absurd, ca iminenţă a morţii. Prima parte a romanului este 
ficţiune, deoarece scriitorul nu era căsătorit și nici nu suferise o dramă 
în dragoste, până la publicarea romanului; partea a doua însă este o 
experienţă trăită de scriitor, majoritatea evenimentelor sunt reale, 
cele pe care și le-a notat în jurnalul de campanie, în timpul primului 
război mondial. Romanul începe la popota ofiţerilor, unde are loc o 
discuţie despre un bărbat din înalta societate, care și-a omorât soţia 
infidelă. Supărat de răspunsurile colegilor săi, Gheorghidiu începe să 
rememoreze relaţia lui cu Ela, soţia sa. Gheorghidiu povestește cum 
a cunoscut-o pe Ela, cea mai frumoasă studentă de la Litere. Student 
la Filosofie, el este măgulit de iubirea fetei. Căsătoria lor este fericită 
atâta vreme cât duc o viaţă modestă. Gheorghidiu primește o moș-
tenire neașteptată de la unchiul Tache și viaţa cuplului se schimbă. 
Ela începe să fie preocupată de lux și de întâlniri mondene. Cu ocazia 
unei excursii în bandă la Odobești, se declanșează criza de gelozie a lui 
Ştefan, care începe să se îndoiască de fidelitatea soţiei. Între ei are loc 
un conflict verbal și o vreme nu-și mai vorbesc. Se împacă și petrec o 
lună de vis la Constanţa. Începe războiul și Gheorgidiu este concentrat 
vreme de două săptămâni la Azuga. Venit pe neașteptate acasă, într-o 
noapte, nu o găsește pe Ela. Ea sosește dimineaţa pe la opt și el, fără 
să-i asculte explicaţiile, îi propune să divorţeze. Ela acceptă, dar după 
un timp cei doi se revăd. 

Capitolul Ultima noapte de dragoste încheie prima parte a romanului. 
A doua parte prezintă jurnalul de război al lui Ştefan. În capitolele 
următoare sunt prezentate întâmplări reale din război. Ştefan își dă 
seama că războiul înseamnă moarte, frică, mizerie, dezordine. Pentru 
el, războiul e o altă experienţă, pe care o trăiește cu toată luciditatea. 
Rănit și internat în spital, revine în București, unde se întâlnește cu Ela. 
Întrebările nu l-au părăsit, dar acum e indiferent, chiar dacă e nevinovată. 
Se desparte de Ela dăruindu-i casele de la Constanţa, bani, cărţi, obiecte 
de preţ, lucruri personale, amintiri, adică tot trecutul. 

În acest roman, Camil Petrescu schimbă viziunea unor teme, din 
literatura tradiţională precum iubirea și războiul. El prezintă războiul, 
absurditatea acestuia, iar în același timp, pătrunde în lumea interi-
oară a personajului. Ştefan Gheoghidiu, intelectualul care trăiește 
cu nostalgia absolutului și a perfecţiunii, și Ela, femeia frumoasă și 
cochetă, dar cu aspiraţii obișnuite, sunt două destine incompatibile. 
Cei doi sunt uniţi de iubire pentru un timp, dar viaţa reală îi desparte.

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

Drama intelectualului în romanul „Ultima noapte
de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu

Camil Petrescu

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 8
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Integramă La luptă

O scară despre care se crede 
că a fost urcată de Iisus Hristos și 
pătată cu sângele acestuia, care 
ar fi fost mutată de la Ierusalim 
la Vatican în timpul împăratului 
Constantin cel Mare, a fost des-
chisă pentru public, pentru prima 
dată în 300 de ani.

Vreme de două luni, pelerinii 
au rara oportunitate de a urca pe 
sfintele scări pe care ar fi urcat 
însuși Iisus. „Scala Sancta” ar fi 
treptele pe care Iisus Hristos ar fi 
urcat, înainte a fi crucificat, pen-
tru a fi judecat de Pilat din Pont. 
Scările au fost puse la dispoziţia 

publicului pe 11 aprilie, după ce un an de zile au 
fost supuse unui proces de restaurare. Astfel, 
pelerinii pot să le urce în genunchi, așa cum 
au făcut-o alte milioane de creștini înaintea 
lor, în urmă cu câteva secole, scrie Times of 
Israel. Deși nesusţinută de niciun document 
scris, tradiţia spune că scara alcătuită din 28 
de trepte de marmură a fost adusă de la Ie-
rusalim la Roma în secolul patru, în timpul 
domniei împăratului Constantin cel Mare, 
la cererea mamei sale, Elena, colecţionară a 
relicvelor lui Iisus.

Scara a fost vizitată de o mulţime de credincioși până când, în 
1723, a fost acoperită cu scânduri de lemn pentru a fi protejată de 
deteriorările aduse de credincioși. Scândurile au fost îndepărtate 
pentru scurt timp, în 1950, când treptele au fost curăţate, fără însă 

a fi puse la dispoziţia publicului. 
De atunci, scara, despre care se 
crede că ar fi pătată cu sângele 
lui Hristos în câteva locuri, pe 
cea de-a 11-a treaptă, nu a mai 
fost expusă.

În orice caz, nimeni nu știe cu 
certitudine dacă această scară, 
care a fost în Roma timp de se-
cole, e aceeași care era în Ierusa-
lim în urmă cu 2000 de ani. „Nu 
avem nicio siguranţă știinţifică, 
dar există acum posibilitatea de 
a face câteva studii”, a declarat 
Paolo Violini, unul dintre resta-
uratori, pentru AFP.

Glume
– Doamnă, ce părere aveţi despre bărbaţi?
– Sunt toţi la fel, doar salariile lor diferă.

Doi prieteni filozofează:
– Se știe că o ţigară fumată scurtează viaţa cu 
două ore.
– O sticlă de bere băută scurtează viaţa cu trei 
ore.
– Dar recordul absolut îl deţine o zi de muncă: 
scurtează viaţa unui om cu opt ore.

Caut un bărbat adevărat. Unul care atunci când 
vine acasă, dă cu pumnul în masă și urlă:
– Femeie, dă imediat drumul la apă caldă că 
vreau să spăl vasele!

I: Cum se numește un luptător de arte marţiale 
în Vaslui?
R: Vasi Lee.

Am două motive pentru care nu mi-am plimbat 
vreodată prietena cu BMW-ul:
1 – nu am prietenă!
2 – nu am BMW!

– Ce vârstă aveţi, doamnă?
– Mă îndrept spre 30.
– Din ce direcţie?

– Dragă soţie, în drum spre serviciu m-a lovit o 
mașină. Cristina m-a dus la spital. Mi-au făcut 
teste, radiografii și am trei coaste fracturate, 
braţul drept rupt și se pare că-mi amputează 
și un picior…
– Cine este Cristina?!

Ion: – Mă, Gheorghe, ce-i cu taurul tău, ăla, care 
nu mai avea putere?
Gheo: – Îi bine, mă, i-o dat veterinaru tablete 
și acuma își face treaba.
Ion: – Şi cum le zice la tabletele alea, mă?
Gheo: – Nu știu, mă, cum le zice, dară au gust 
mentolat.

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Chemare: I; LOC ; A; UNSA; ICNI; VANATA; N; 
MIC; NARAV; TACIT; SO; OALA; ILIC ; RESTEI; A; 
IE; AR; CIR; T; APELARE, AMU; NARI; EST; SETE; 
INERTI; AM; ILAR; STI; CR; POFTIT; EVANTAIE.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

„Scara Sfântă”, deschisă pentru public
după 300 de ani
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Pădurea spânzuraţilor

În timpul primului război mon-
dial, Apostol Bologa (Victor Reben-
giuc), un tânăr însufleţit de aventuri 
romantice, se înrolează voluntar pe 
front, pentru a-i dovedi dragostea 
logodnicei sale, Marta (Mariana Mi-
huţ), că și el este capabil să rivalizeze 
cu ulanii maghiari, după care aleasa 
inimii sale se dădea în vânt. Pe frontul 
din Galiţia, el se acoperă de bravu-
ră, fiind decorat și avansat la gradul 
de locotenent. Este cooptat apoi de 
Curtea marţiala, unde îl condamnă, 
cu toată covingerea, la moarte prin 
spânzurare, pe sublocotenentul ceh 
Svoboda (Valeriu Arnăutu). După 
execuţie, află de la noul comandant 
de companie, căpitanul Klapka (Liviu 
Ciulei), motivele pentru care Svobo-
da încercase să dezerteze. Din acest 
moment începe să aibă mustrări de 
conștiinţă, iar încercarea de a găsi 
noi argumente și justificări îi spo-
rește neliniștea și obsesia vinovăţiei 
devine chinuitoare. Aflând apoi că 
regimentul său va fi trimis pe fron-
tul românesc, se hotăraște să dezer-
teze, este rănit și internat în spital. 
Îndragostit de unguroaica Ilona (Ana 
Szeles), fiica groparului Vidor (Laszlo 
Kiss), în casa căruia este încărtiruit, 
Bologa rupe în timpul concediului de 
convalescenţă logodna cu Marta. La 
scurt timp după reîntoarcerea la uni-
tate, este chemat din nou la Curtea 
marţială. Acum urmau să fie judecaţi 
niște ţărani, consideraţi spioni fiindcă 
se duceau să-și muncească ogoarele 
peste liniile interzise convenţional de 
armata austro-ungară. Bologa nu mai 
poate suporta gândul de a fi com-
plice la condamnarea unor oameni 
nevinovaţi și hotărăște să dezerteze. 
Este prins, condamnat și spânzurat.

Filmul este ecranizarea romanului 
lui Liviu Rebreanu, primul roman psi-
hologic din literatura română, care a 
fost inspirat dintr-o întâmplare reală, 
respectiv povestea lui Emil Rebreanu, 
fratele scriitorului și subofiţer în 
armata austro-ungară, care a fost 
spânzurat la Ghimeș, pe data de 14 
mai 1917, când încerca să dezerteze 
pe frontul românesc. 

Filmul este considerat un moment 
de vârf al cinematografiei românești. 
A fost distins cu premiul de regie la 
Festivalul de la Cannes, 1965.

Sâmbătă, 4 mai,
ora 6.00, DIGI 24

...................................................
6 MAI  (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........................................................
7 MAI  (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: Alfabet 
urban – Rădăuţil – serialul lectorului dr. 
Szabó Zsolt 17.30: Serial gastronomic cu 
Mihaela Bucin 17.55: Încheiere........................................................
8 MAI  (Ștefan 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........................................................
9 MAI  (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
........................................................
10 MAI  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
16.50: Programe culturale pe zona de 
vest a României/Agneta Nica 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg Româ-
nia – 100 de poveşti de aur ale sportului 
românesc 17.25: Galeria interpreţilor 
de muzică populară / Radio România 
17.55: Încheiere........................................................
11 MAI  (Adam Bauer)
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 17.55: Încheiere........................................................
12 MAI  (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, 8 mai, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 8 mai, Duna World, ora 13.50

La Bătania, în ultimii 13 ani, școala 
și grădiniţa românească au cunos-
cut o dezvoltare nemaiîntâlnită în 
existenţa de până acum a institu-
ţiilor. Ultima etapă de până acum 
a dezvoltării infrastrucuturale s-a 
finalizat cu câteva săptămâni în 
urmă, când grădiniţa s-a lărgit cu 
100 m2. La serbarea de inaugurare 
am fost prezenţi și noi. Emisiunea 
noastră va mai cuprinde și o sce-
netă de Octav Pancu-Iași, „Pomul 
care face ciori”, în interpretarea 
elevilor școlii românești din Bă-
tania.
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 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
Director: Simona Tănăsescu
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
și Informare al AŢRU
5700 Jula, str. Sáros nr. 17
Director: Mariana Negreu Vetró
E-mail: postmaster@mroodok.t-online.hu

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

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

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

Televiziune

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

ANTAGONISM,  an-
tagonisme, s. n. Formă 
a contradicţiei dintre 
grupuri și clase cu 
interese fundamen-
tale opuse;  p. gener.  contradicţie 
de neîmpăcat. – Din fr. antagonis-
me, rus. antagonizm.
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Paștile, cea mai mare 
sărbătoare creștină care 
cheamă oamenii să ia 
Lumina Sfântă, aduce 
bucuria unică a Învierii 
Mântuitorului. Aceasta 
reprezintă un prilej de 
mare bucurie și de bi-
necuvântare și pentru 
românii ortodocși din 
Ungaria, bucurie dată 
de vestea Învierii. O ves-
te care, până la Înălţa-
rea Domnului, respectiv 
timp de 40 de zile, se re-
găsește în salutul „Hris-
tos a înviat!“, la care se 
răspunde cu „Adevărat 
a înviat!“.

Astfel, prin slujbele 
efectuate la toate bise-
ricile din cadrul Episco-
piei Ortodoxe Române 
din Ungaria și tradiţiile 
păstrate cu sfinţenie, și 
credincioșii români din 
Ungaria s-au făcut păr-
tași din nou sărbătorii 
Învierii Domnului și 
s-au bucurat împreună, 
la unele biserici în nu-
măr mai mare, la altele 
în număr mai mic.  A.B.

Sfintele Paști și sărbătoarea Învierii Domnului
la românii din Ungaria

APATEU

JULA

APATEU

ŞERCAD

BUDAPESTA

MICHERECHI

MICHERECHI
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