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Poza săptămânii

10 iunie, luni, Sf. Sfi nțit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc.
      Alexandru și Antonina
11 iunie, marți, Sf. Ap. Bartolomeu și Barnava; Sf. Ier. Luca, 
     arhiep. Crimeii
12 iunie, miercuri, Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul 
13 iunie, joi, Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifi lie, Ep. Levcosiei din Cipru
14 iunie, vineri, Odovania praznicului Înălțării Domnului;
      Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului;
      Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la pește)
15 iunie, sâmbătă, Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim 
      și Augustin (Pomenirea morților – Moșii de vară)
16 iunie, duminică, (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea
      sau Rusaliile) 

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

Comemorarea lui Mihai 
Eminescu, la Parohia 
Ortodoxă din Apateu

Festival de cântec,
dans şi tradiții populare 
„Perinița” la Jula

A X-a ediție a Cupei 
de şah „Alexandru 
Hoțopan”

Sursa foto: internet

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posi-
bilitatea de a mă ruga cu voi şi de a vă încuraja 
în angajamentul vostru de evanghelizare şi de 

mărturie a carităţii. Aici, la Blaj, pământ de martiriu, de libertate şi 
milostivire, vă aduc omagiul meu vouă, fii ai Bisericii Greco-Catolice 
care, de trei secole, daţi mărturie, cu ardoare apostolică, despre 
credinţa voastră. Preacurata Fecioară Maria să reverse ocrotirea 
ei maternă asupra cetăţenilor României care în decursul istoriei, 
s-au încredinţat mereu mijlocirii ei. Ei vă încredinţez pe voi toţi 
şi Îi cer să vă călăuzească pe drumul vostru de credinţă, pentru a 
înainta spre un viitor de un autentic progres şi de pace şi astfel să 
contribuiţi la construirea unei patrii, din ce în 
ce mai dreaptă şi mai fraternă.

Papa Francisc, Câmpia Libertăţii din Blaj,
2 iunie 2019

Dacia a pus la dispoziția Suveranului Pontif cu ocazia 
vizitei sale în România un Logan și un papamobil Duster

C entrul Cultural Românesc din Jula va găzdui vineri, 7 iunie, 
de la ora 9.00, cea de-a 27-a ediţie a Festivalului folcloric 

„Periniţa”, festivalul dansului şi cântecului popular românesc, promo-
vate de către tinerii din comunitatea românilor din Ungaria. Gazda 
evenimentului şi organizatorul principal, Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Ungaria, aşteaptă la acestă cavalcadă a dansului şi 
cântecului popular elevi şi tinere talente de la toate şcolile în care se 
învaţă limba românã în Ungaria, dar şi alţi tineri care promovează 
cântecele, dansurile şi tradiţiile româneşti în Ungaria. 

A sociaţia de Șah a Românilor din Ungaria organizează la în-
ceputul lunii iunie cea de-a X-a ediţie a Cupei internaţionale 

de şah „Alexandru Hoţopan”. Faţă de ediţiile anterioare, aceasta va 
fi una mai bogată, organizându-se pe parcursul a două zile, 7 şi 8 
iunie, fiind invitaţi şi de această dată şahişti români şi maghiari din 
trei ţări, Ungaria, România şi Serbia. De această dată, evenimentul 
va fi găzduit de Centrul Cultural Românesc (Jula, str. Liceum nr. 2). 
Programul celor două zile va cuprinde pe lângă concursuri: o expo-
ziţie fotografică despre cei zece ani de activitate a şahiştilor români 
din Ungaria, jocuri simultane cu copii, întâlnire şi jocuri simultane 
cu doi maeştri internaţionali de şah, unul din Ungaria şi altul din 
România.                                                                                                                      A.B.

Î n ziua de 11 iunie, în Biserica Or-
todoxă Română din Apateu va fi 

organizat un eveniment cultural cu 
ocazia comemorării poetului Mihai 
Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 
1889). Manifestarea ajunsă anul acesta 
la cea de-a XIX-a ediţie va cuprinde o 
slujbă de pomenire a poetului Mihai 
Eminescu şi alocuţiuni despre marele 
poet, urmate de un program literar-ar-
tistic susţinut de Corala Beiuşensis 
din Beiuş şi elevi ai Școlii Generale 
din Apateu şi Săcal. În încheiere vor fi 
depuse coroane de flori la bustul poe-
tului naţional, aflat în curtea bisericii 
din Apateu. Evenimentul va fi organizat de către Parohia Ortodoxă 
Română din Apateu şi Centrul de Documentare şi Informare al 
AȚRU, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, 
Autoguvernarea Românească din localitate, Asociaţia pentru Cultură, 
Spiritualitate şi Dezvoltare a Relaţiilor Transfrontaliere din Oradea, 
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Șincai” din Oradea şi şcolile generale 
din Apateu şi Săcal.                                                                                              A.B.
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După cele trei zile petrecute în România, între 31 mai și 2 
iunie, Papa Francisc a afirmat duminică că pleacă „îmbogățit”, 
deoarece va lua cu el locuri, momente și, mai ales, chipuri ale 
celor pe care i-a întâlnit. „Am venit în această țară frumoasă 
și primitoare ca pelerin și frate, pentru a trăi diferite întâlniri. 
Iar acum mă întorc acasă îmbogățit, luând cu mine locuri și 
momente, dar mai ales chipuri. Chipurile voastre vor da cu-
loare amintirilor mele și vor fi prezente în rugăciunea mea. 
Vă mulțumesc și vă duc cu mine! Iar acum vă binecuvântez, 

dar mai întâi vă cer o mare favoare: să vă rugați pentru mine!”, 
a spus Suveranul Pontif, la Blaj, citat de agenția Agerpres. 

Timp de trei zile, sute de mii de oameni au participat la 
evenimentele publice organizate în București, Șumuleu Ciuc, 
Iași și Blaj, de multe ori înfruntând cu stoicism vremea nu 
tocmai prielnică.

Vizita Papei Francisc în România a avut loc la 20 de ani de 
la călătoria istorică a Papei Ioan Paul al II-lea la București, 
primul papă într-o țară majoritar ortodoxă.

Vizita pastorală şi ecumenică
a Papei Francisc în România

Beatificarea a șapte episcopi greco-catolici, 
martiri ai regimului comunist

Momentul culminant al vizitei l-a reprezentat cere-
monia de beatificare a celor şapte episcopi greco-cato-
lici martiri torturaţi şi prigoniţi de regimul comunist, 
care s-a desfăşurat pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. 
„Dragi fraţi şi surori, chiar şi astăzi reapar noi ideologii 
care, într-un mod subtil, încearcă să se impună şi să-i 
dezrădăcineze pe oameni din cele mai bogate tradiţii 
ale lor culturale şi religioase. Colonizările ideologice 
dispreţuiesc valoarea persoanei, a vieţii, a căsătoriei şi a 
familiei (...) şi dăunează, prin propuneri distrugătoare, 
atee, ca şi cele din trecut, în mod deosebit tinerilor 
noştri şi copiilor, lăsându-i fără rădăcini din care să 
poată creşte”, a spus Papa Francisc în predica ţinută în 
faţa a peste 100.000 de pelerini pe Câmpia Libertăţii.

Întâlniri oficiale și slujire în București

Suveranul Pontif a fost întâmpinat vineri, pe Aero-
portul Internaţional „Henri Coandă”, de preşedintele 
Klaus Iohannis, după care a fost primit la Palatul Cotro-
ceni, unde a purtat convorbiri cu preşedintele Iohannis, cu premierul Viorica Dăncilă, 
autorităţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai corpului diplomatic. 

Într-un discurs ţinut la Palatul Cotroceni, Suveranul Pontif a îndemnat la unitate 
şi armonie şi nu a uitat să facă o menţiune despre românii din diaspora, într-un 
context în care zilele acestea se vorbeşte mai mult decât oricând despre românii 
plecaţi în străinătate. Papa Francisc a adus şi un omagiu călduros românilor care 
au emigrat pentru a-şi putea ajuta familiile.

„Trebuie să recunoaştem totodată că transformările generate de deschiderea 
spre o nouă eră au atras după sine, odată cu beneficiile, şi apariţia unor inevitabile 
obstacole de depăşit şi a unor consecinţe care nu sunt întotdeauna uşor de rezolvat 
pentru a păstra stabilitatea socială şi pentru buna administrare a ţării. Mă refer 

în primul rând la fenomenul 
emigraţiei, care a determinat 
milioane de oameni să-şi lase 
casa şi patria pentru a căuta 
noi oportunităţi de lucru şi de 
viaţă demnă. Mă gândesc la 
depopularea atâtor sate care, 
în câţiva ani, s-au văzut pără-
site de o mare parte a locuito-
rilor lor”, a mai spus Suveranul 
Pontif ”.

„Aduc omagiu sacrificiului 
făcut de numeroşii fii şi fiice 
ale României care, prin cul-
tura, patrimoniul şi valoarea 
muncii lor, îmbogăţesc ţările 
în care au emigrat, şi care prin 
fructele muncii lor ajută fami-
liile rămase acasă în patria lor”, 
a mai spus Papa Francisc, care 
a salutat progresele făcute de 
România în ultimii 30 de ani şi 

a cerut tuturor forţelor politice, sociale şi economice 
să lucreze împreună pentru binele comun al poporului 
român.

După primirea la Palatul Cotroceni, a urmat deplasa-
rea la Palatul Patriarhiei, unde a avut o întâlnire privată 
cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel. După 
aceea, Papa a avut o întrevedere cu membrii Sinodului 
Permanent al BOR.

Următorul moment al vizitei a fost Catedrala Na-
ţională, Suveranul Pontif fiind întâmpinat de Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, şi de mii 
de credincioşi care l-au primit cu aplauze. Conform 
tradiţiei, doi tineri în costume populare româneşti 
i-au oferit Sfântului Părinte pâine şi sare, precum şi 
un buchet cu flori.

Papa Francisc a parcurs apoi drumul de la Catedrala 
Naţională până la Catedrala romano-catolică „Sfântul 
Iosif ” cu papamobilul, salutând pe traseu miile de 
oameni ieşiţi pe străzi.

Problema credinţei este lipsa bucuriei, credinţa se 
clatină atunci când ne lăsăm duşi de valul tristeţii şi 
al descurajării, a afirmat Suveranul Pontif în mesajul 
transmis la Catedrala „Sfântul Iosif ”, unde a oficiat 
Sfânta Liturghie.

Prima zi a vizitei Papei Francisc în România a adus 
pe întreg traseul oficial mii de oameni. De la Aeropor-
tul Internaţional „Henri Coandă” la Palatul Cotroceni, 
de la Patriarhie la Catedrala Naţională, la Catedrala 
„Sfântul Iosif ” şi, în final, pe o ploaie torenţială, până 
la Nunţiatura Apostolică, români din toate colţurile 
ţării au venit să îl salute, să îl vadă şi să îl audă pe 
Sfântul Părinte.
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Familia Sucigan din Jula şi-a încreştinat cel mai nou membru 
în duminica din 19 mai. Micuţul Patric al părinţilor Adam şi Monica 
Sucigan a fost botezat în Catedrala ortodoxă „Sf. Nicolae” din Jula de 
către pr. Teodor Marc. Naşii băieţelului sunt Roland Ruja, Adrienn Kosár 
Ruja şi Ildiko Rocsin.

Papa Francisc către ierarhii ortodocşi români:
„Am venit aici ca pelerin ce doreşte să vadă
chipul Domnului în chipul fraților”

Botez ortodox în Catedrala 
din Jula

La puţin timp după sosirea în România, pe 31 mai, Papa Francisc a 
avut o întâlnire istorică la Palatul Patriarhiei cu Patriarhul Daniel şi 
membrii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române.

În cuvântul său adresat ierarhilor români, liderul Bisericii Ro-
mano-Catolice a amintit de „legăturile de credinţă care ne unesc”, 
dar şi de vizita de acum două decenii în România a predecesorului 
său, Papa Ioan Paul al II-lea, scrie basilica.ro.

„Acum douăzeci de ani, în faţa acestui Sfânt Sinod, Papa Ioan Paul 
al II-lea spunea: »Am venit să contemplu Chipul lui Hristos gravat în 
Biserica dumneavoastră; am venit să venerez Chipul suferind, zălogul 
unei speranţe reînnoite« (Ioan Paul al II-lea, Discurs adresat Patriarhului 
Teoctist și Sfântului Sinod, 8 mai 1999: Insegnamenti XXII, 1[1999], 938).

Și eu am venit aici ca pelerin ce doreşte să vadă chipul Domnului în 
chipul fraţilor; privindu-vă, vă mulţumesc din inimă pentru primirea 
voastră.

Legăturile de credinţă care ne unesc îşi trag originea de la Apostoli, 
martorii Celui Înviat, în special de la legătura care îl unea pe Petru de 
Andrei, care, conform tradiţiei, a adus credinţa în aceste meleaguri. 
Au fost chiar fraţi de sânge (cf. Mc1,16) şi, într-un mod special, prin 
vărsarea sângelui pentru Domnul.

Ei ne amintesc că există o fraternitate de sânge care ne precedă şi 
care, ca un curent tăcut şi dătător de viaţă, n-a încetat niciodată, de-a 
lungul secolelor, să ude şi să susţină drumul nostru.

Aici – ca şi în multe alte locuri din timpurile noastre – aţi simţit 
Paştele morţii şi al învierii: atâţia fii şi atâtea fiice ai acestei ţări, din 
diferite Biserici şi comunităţi creştine, au îndurat vinerea persecuţiei, 
au trecut prin sâmbăta tăcerii, au trăit duminica renaşterii. Atâţia 
martiri şi mărturisitori ai credinţei!

Mulţi, aparţinând diferitor confesiuni, nu demult au stat unul lân-
gă altul în închisori, sprijinindu-se reciproc. Exemplul lor stă astăzi 
înaintea noastră şi înaintea noilor generaţii care n-au cunoscut acele 
condiţii dramatice.

Motivul pentru care au suferit până acolo încât şi-au dat viaţa este 
o moştenire prea preţioasă ca să fie uitată şi nerespectată. Și este o 
moștenire comună care ne îndeamnă să nu ne îndepărtăm de fratele 
care o împărtăşeşte. Uniţi cu Hristos în suferinţă şi în durere, uniţi de 
către Hristos în Înviere ca »şi noi să umblăm într-o viaţă nouă« (Rm 6,4).

Preafericirea Voastră, Frate drag, acum douăzeci de ani, întâlnirea 
dintre Predecesorii noştri a fost un dar pascal, un eveniment care a 
contribuit nu doar la reînflorirea relaţiilor dintre ortodocşi şi catolici în 
România, ci şi la dialogul dintre catolici şi ortodocşi în general. Călătoria 
aceea, prima pe care un episcop al Romei o întreprindea într-o ţară 
majoritar ortodoxă, a deschis calea altor evenimente asemănătoare”, 
s-a adresat papa PF Patriarh Daniel.

„Aş dori să adresez un gând de recunoscătoare amintire Patriarhului 
Teoctist. Cum să nu ne amintim strigătul spontan de Unitate, unitate! 
care s-a ridicat aici, la Bucureşti, în zilele acelea? A fost un anunţ de 
speranţă izvorât din Poporul lui Dumnezeu, o profeţie care a inaugurat 
un timp nou: timpul de a merge împreună pentru a redescoperi şi trezi 
fraternitatea care deja ne uneşte.

Să mergem împreună cu puterea memoriei. Nu cu memoria nedrep-
tăţilor suferite sau pricinuite, a judecăţilor şi a prejudecăţilor, care ne 
închid într-un cerc vicios şi ne determină să avem atitudini sterile, ci 
cu memoria rădăcinilor: a primelor secole în care Evanghelia, vestită 
cu îndrăzneală şi spirit profetic, a întâlnit şi luminat noi popoare şi 
culturi; a martirilor din primele veacuri, a Sfinţilor Părinţi mărturi-
sitori ai credinţei, ai sfinţeniei trăite zilnic şi propovăduite de atâtea 
persoane simple care împărtăşesc acelaşi Cer. (…) Să mergem împreună 
spre noi Rusalii. Traseul care ne aşteaptă duce de la Paşte la Rusalii: de 
la zorile pascale ale unităţii, răsărite aici, acum douăzeci de ani, am 
pornit la drum spre noi Rusalii.

Pentru ucenici, Paştele a însemnat începutul unui nou drum din care 
nu dispăruseră încă frica şi nesiguranţa. Asta a durat până la Rusalii, 
când, adunaţi în jurul Preasfintei Mame a lui Dumnezeu, apostolii, 
într-un singur Duh şi în diversitatea şi bogăţia de limbi, l-au mărturisit 
pe Cel Înviat, prin cuvânt şi viaţă.

Continuăm drumul nostru de la certitudinea de a avea un frate 
alături până la împărtăşirea credinţei întemeiate pe învierea aceluiaşi 
Hristos. De la Paşte la Rusalii: timp să ne adunăm în rugăciune sub 
ocrotirea Sfintei Maici a lui Dumnezeu, să-l invocăm pe Duhul Sfânt 
unii pentru alţii. (…)

Dragi fraţi, să mergem împreună, spre lauda Preasfintei Treimi şi 
spre beneficiul reciproc, pentru a-i ajuta pe fraţii noştri să-l vadă pe 
Iisus. Reînnoiesc recunoştinţa mea şi vă asigur de afecţiunea, priete-
nia şi rugăciunea mea şi a Bisericii Catolice.                                     Basilica.ro
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În sâmbăta din 1 iunie, la Galeria Cohan din Jula s-a deschis o 
expoziţie din colecţia de picturi de nivel internaţional a medicului 
neurolog Böhm József din Germania, colecţionar originar din Oradea. 
Acesta a împrumutat oraşului Jula, pe timp de vară, 59 de lucrări ale 
unor pictori cu legături în Baia Mare, Oradea, Cluj şi Braşov, pentru 
a putea fi vizionate de turişti şi de publicul julan.

La vernisaj, colecţionarul Böhm József a vorbit despre începutul 
pasiunii sale de colecţionar, a prezentat autorii şi lucrările lor. Păre-
rea lui este că unicitatea artei plastice din Transilvania se datorează 
numeroaselor influenţe străine, pe care le-a inclus în formele sale 
specifice. O parte a colecţiei Böhm va fi expusă în toamnă la Sf. 
Gheorghe şi în Baia Mare. 

Expoziţia cu titlul „De la Baia Mare până la Braşov – Pictori transil-
văneni în colecţia Böhm” poate fi vizionată până pe 25 august, în afara 
zilelor de luni, zilnic, între orele 10.00 şi 18.00.                                     E.Ş.

Vineri, 7 iunie, de la ora 11.00, Filiala Seghedin a ICR Budapesta 
organizează în colaborare cu Catedra de pian a Conservatorul de 
muzică „Vántus István” din Seghedin, în sala de concerte „Fricsay” a 
Conservatorului (Bulevardul Tisza Lajos, nr. 79-81, 6722 Seghedin), 
recitalul „Prietenii muzicii”, cu participarea Asociaţiei „Modus viven-
di”, din care fac parte pianişti din generaţii diferite, actuali şi foşti 
elevi performanţi ai Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” din Deva.

Programul va cuprinde lucrări de Basacopol, Bach, Ibert, Grieg, 
Silvestri, Liszt, Debussy, Filaret-Barbu şi Rachmaninov. Vor interpreta 
laureaţi ai unor concursuri naţionale şi internaţionale, coordonaţi 
de către profesorii Doina Ona şi Cristian Dumitriu: Sofia Cucea (clasa 
a II-a), Alma Teodorescu-Pavliuc (clasa a III-a), Mario Trif (clasa a III-a), 
Cristiana Cara (clasa a V-a), Flavius Sebastian Bălan (clasa a VI-a), Radu 
Moise (clasa a IX-a), Mircea Vasile Logojan (clasa a XII-a), Dianna Vasiu 
(asistent universitar, Facultatea de Muzică, în cadrul UVT Timişoara), 
Raluca Miclăuș (profesor la Școala de muzică Filaret Barbu, din Lugoj) 
şi Cristian Dumitriu (profesor la Liceul de Arte „S.Toduţă”), din Deva.

Parteneriatul dintre Asociaţia „Modus vivendi” şi Conservatorul 
de muzică „Vántus István” din Seghedin a demarat în luna noiembrie 
2014, când, în cadrul „November Piano Masterclasses”, au avut loc 
cursuri de măiestrie şi un recital al pianistei Carmen Daniela Gililov, 
din Germania. La ediţiile din 2017 şi 2019, din comisia de jurizare 
a concursului „Modus vivendi” a făcut parte prof. univ. dr. Pap Zsig-
mondné, de la catedra de pian a Conservatorului de muzică „Vántus 
István” din Seghedin.

Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

Tripleți la Micherechi, în 1979

„De la Baia Mare până
la Braşov” – o nouă expoziție 

de picturi în Galeria Cohan 
din Jula

„Prietenii muzicii”, 
recital de pian al elevilor

din Deva la Seghedin 

În trecutul său, orice comunitate a trăit nenumărate evenimente 
şi a fost martoră la întâmplări interesante care, odinioară, au produs 
emoţie, ori entuziasm, ori indignare, ori mirare în rândul membrilor 
ei. Dar, odată cu schimbul de generaţii, acele clipe, oricât de intense, 
dispar din mentalul colectiv, chiar şi din memoria familiei. Acoperite 
de uitare, micile imagini şi bucuria pe care au provocat-o la un moment 
dat, rămân undeva, în istoria măruntă. Nu şi atunci când un jurna-
list talentat şi atent la pulsul societăţii, consemnează evenimentul 
interesant în paginile unui ziar, cu câteva rânduri şi un instantaneu 
fotografic, salvând clipa de la distrugerea prin uitare. Acesta este unul 
dint rolurile cele mai nobile ale jurnalistului: să salveze lumea de 
sub giulgiul uitării ireversibile. Astfel, peste decenii, ori chiar secole, 
cineva din viitor descoperă cu aceeaşi mirare şi bucurie, poate şi cu un 
zâmbet, micul fapt divers care a produs cândva uimire printre oameni. 

Am zâmbit şi eu când, în arhiva publicaţiei săptămânale Szabad 
Föld (Pământ Liber), în numărul din 4 februarie 1979, am găsit această 
scurtă notă a ziaristului Ioan Sz. Kiss, de la (pe atunci) Foaia Noastră, 
care le prezenta cititorilor un eveniment de la Micherechi. O vacă din 
gospodăria micherecheanului Ioan Pătcaş adusese pe lume, fără să 
aştepte ajutorul specializat al medicului veterinar dr. Gheorghe Ruja, 
trei viţei gemeni. Cazul nu e nici azi unul obişnuit, iar cititorii se pot 
convinge de autenticitatea celor relatate, admirând tripleţii într-o 
poză, alături de mama lor, vaca Jolán. Care le-a fost mai departe soarta 
tripleţilor, ziarele nu au mai scris. Poate ne povesteşte vreun cititor 
actual, care îşi aminteşte încă de neobişnuitul eveniment din iarna 
anului 1979.                                                                                              Mihaela Bucin

Articol apărut în Foaia Noastră în 21 ianuarie 1979
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Serbări de rămas bun la grădinițele
din Micherechi, Jula şi Cenad

JULA

Copiii de grupa mare de la grădiniţele din Micherechi, Jula şi 
Cenadul Unguresc, care din luna septembrie vor fi şcolari, şi-au luat 
rămas bun de la educatoare şi colegii lor mai mici, la serbările care 
au avut loc vineri, 31 mai şi sâmbătă, 1 iunie. 

Mai emoţionaţi decât preşcolarii au fost părinţii acestora, care au 
scăpat şi câte o lacrimă de bucurie, văzându-i pe copilaşii lor în prag 
de rămas bun de la grădiniţă, de la jucării, de la doamnele educatoare 
cărora i-au încredinţat şi care i-au învăţat primele poezii şi cântecele. 

Absolvenţii de la grădiniţa din Micherechi şi-au luat rămas bun de 
la doamna educatoare Maria Netea Perdi, cea care le-a fost aproape de 
suflet, de la profesoara Simina Gherţan, care i-a învăţat limba engleză, 
dar şi de la celelalte doamne educatoare care i-au învăţat şi îngrijit 
timp de trei ani cât au fost la grădiniţă. Serbarea de la Micherechi a 
avut loc vineri, 31 mai, la Căminul Cultural „Gheorghe Dulău”, unde o 
sală plină de părinţi, rude şi oficialităţi locale, au aşteptat cu emoţie 
serbarea celor şase preşcolari, ajutaţi în scenă de colegii lor mai mici 
de la grupa mijlocie. 

La grădiniţa bilingvă din Jula, serbarea de adio a avut loc sâmbătă, 

1 iunie. Împreună cu doamnele lor educatoare, absolvenţii grădiniţei, 
27 la număr, care provin din mai multe grupe mixte ale instituţiei 
s-au pregătit intens pentru cel mai important eveniment din viaţa 
lor. Au dat un concert de zile mari, au cântat, dansat şi au recitat 
poezii, îndrumaţi de doamnele educatoare în frunte cu directoarea 
instituţiei Ana Ciotea. 

La grădiniţa din Cenadul Unguresc, la care limba română se învaţă 
ca limbă străină, anul acesta şi-au luat zborul spre şcoală 19 copii. 
Serbarea de rămas bun a acestora a avut loc în Biserica Reformată 
din Cenad, biserică de care aparţine actual grădiniţa. După un bo-
gat şi variat program de cântece şi poezii, copiii au lansat baloane 
colorate spre cer, acestea luând calea albastrului infinit, purtând cu 
ele un început de visare, fiecare copil având gândurile şi visele lui. 
Educatoarele care i-au pregătit pe copii au fost Zsuzsa Higyisán şi 
Adriana Turi Hanbalkóné.

Le dorim tuturor viitorilor şcolari să aibă calea vieţii plină de vise, 
împliniri şi mult succes la şcoală!

A.B.

MICHERECHI CENAD
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Natura şi erosul rustic în poezia 
Numai una de George Coşbuc

George Coșbuc

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 13

George Coşbuc s-a născut la 20 septembrie 1866, în localitatea Hor-
dou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud. A 
trecut în nefiinţă la 9 mai 1918, la Bucureşti. A fost un poet român din 
Transilvania, al optulea dintre cei 14 copii ai preotului greco-catolic 
Sebastian Coşbuc şi ai Mariei, fiica unui preot greco-catolic. Copilă-
ria şi-a petrecut-o la Hordou, în orizontul mitic al lumii satului, în 
tovărăşia basmelor povestite de mama sa. Viitorul poet şi-a început 
studiile la şcoala primară confesională greco-catolică din Hordou, în 
toamna anului 1871, pe care, din motive de sănătate, le întrerupe după 
clasa I. Din toamna anului 1873, pentru clasele a II-a şi a III-a, urmează 
cursurile şcolii din Telciu, cea mai mare comună de pe Valea Sălăuţii, 
învăţând germana cu unchiul său Ion Ionaşcu, directorul şcolii. În 
1875, când era în clasa a patra, se află la Școala Normală din Năsăud, 
pe care o absolveşte pe data de 21 iunie 1876. În toamna aceluiaşi 

an, George Coşbuc se înscrie în 
clasa I a Gimnaziului fundaţional 
greco-catolic din Năsăud. În mai 
1884 îşi susţine examenul de ba-
calaureat, după trecerea acestuia, 
în toamna anului 1884, se înscrie 
la Facultatea de Filosofie şi Litere 
a Universităţii Maghiare din Cluj. 

George Coşbuc este unul din-
tre cei mai cunoscuţi scriitori ro-
mâni. Deşi au trecut 101 ani de la 
moartea sa, foarte multe detalii 
despre viaţa sa au rămas ascun-
se în scrisori, manuscrise şi cărţi 
vechi. Coşbuc a păstrat spiritul 
autentic românesc în balade, prin 
prezentarea momentelor nunţii 
(Nunta Zamfirei) sau prin viziunea 
asupra morţii (Moartea lui Fulger). 
Experienţa tragică a războiului, 
momentele din istoria naţională şi revolta ţăranului apar în sinteze 
poetice, a creat o operă de sensibilitate românească, sinteză de au-
tentică şi originală substanţă poetică şi artistică. Poezia Numai una 
se numără printre cele mai cunoscute poezii de dragoste din lirica lui 
George Coşbuc, alături de texte precum La oglindă, Rea de plată, Nu te-ai 
priceput, Cântecul fusului. În toate aceste poezii din volumul Balade și 
idile, vocea lirică exprimă sentimentele fetei sau ale flăcăului îndră-
gostit. Astfel, în poezia La oglindă fata constată, tulburată, că s-a făcut 
frumoasă şi simte apropierea iubirii, în timp ce, în Cântecul fusului, alt 
personaj îşi plânge dragostea pierdută. Neliniştea, cochetăria, bucuria 
şi suferinţa sunt trăirile pe care le încearcă îndrăgostiţii în aceste poezii. 

În Numai una, dragostea întâlneşte adversalitatea celorlalţi, tânărul 
iubeşte o fată săracă, dar familia se opune căsătoriei. Tonul poeziei 
este încărcat de patimă şi totodată de revoltă: Așa cum e săracă ea,/ 
Aș vrea s-o știu nevasta mea,/ Dar oameni răi din lume rea/ Îmi tot închid 
cărarea. Dragostea este o trăire tulburătoare căreia nimic nu-i poate 
sta împotrivă. Din perspectiva ei, femeia aleasă pare, pentru îndră-
gostit, unică. Titlul poeziei şi portretul din prima strofă îi subliniază 
unicitatea: Pe umeri pletele-i curg râu/ Mlădie, ca un spic de grâu,/ Cu șorţul 
negru prins în brâu,/ O pierd din ochi de dragă. 

O a doua temă este familia, care se conturează în poezie prin două 
imagini semnificative. Este vorba mai întâi despre o familie, care se 
întemeiază pe interese economice şi sociale. Mama, tatăl şi fratele flă-
căului, cei care se opun căsătoriei cu o fată săracă, sunt reprezentativi 
pentru acest tip de familie. În monologul tânărului se conturează însă 
o imagine ideală a familiei întemeiate pe dragoste. Motivul diferen-
ţierii sociale se asociază cu tema iubirii şi susţine tonul dramatic al 
monologului. De la vers la vers se conturează imaginea îndrăgostitului 
sincer până la uitare de sine, gata să înfrunte pe acei ce îi închid cărarea 
spre inima iubitei. Discursul liric al protagonistului poeziei adevereşte 
fermitatea lui, voinţa lui de a se opune familiei care îşi doresc o mireasă 
bogată: Îmi fac de cap? Dar las’ să-mi fac!/ Cu traiul eu am să mă-mpac/ Și 
eu am să trăiesc sărac,/ Muncind bătut de rele! Interogaţiile retorice şi 
exclamaţiile din final nu lasă loc îndoielii în privinţa opţiunii tânărului 
care sfidează totul şi îşi arată dragostea: Legat de dânsa, eu să știu/ Că 
am urâtei drag să-i fiu?/ Să pot ce nu se poate?. Mesajul poeziei devine 
evident în finalul ei: tânărul alege dragostea, în pofida lumii întregi. 
Poezia se încheie cu hotărârea neşovăitoare a flăcăului de a se însura 
cu singura fată pe care o poate iubi: Să-mi cânte lumea câte vrea,/ Mi-e 
dragă una și-i a mea:/ Decât să mă despart de ea,/ Mai bine – aprind tot satul!

Prin întreaga sa creaţie lirică, George Coşbuc a contribuit în mod 
decisiv la diversificarea formelor poetice ale literaturii române de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

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

Blaj

„Trandafi rul de aur” pentru Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc

Sâmbătă, în a doua zi a vizitei în România, Papa Francisc a aterizat 
pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, apoi şi-a continuat drumul 
într-un autoturism spre Șumuleu Ciuc, unde era aşteptat, încă de la 
primele ore ale dimineţii, de zeci de mii de oameni care nu s-au lăsat 
descurajaţi de ploaie.

La Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc, unde are loc anual cel 
mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est, a fost ofi ciată 
Sfânta Liturghie. Papa a oferit Sanctuarului Fecioarei Maria Trandafi rul 
de aur, unul dintre cele mai vechi şi mai nobile daruri pe care suveranii 
pontifi  le fac marilor sanctuare ale lumii.

După Liturghia Pontifi cală ofi ciată în prezenţa a aproape 100.000 
de pelerini, Papa Francisc a plecat de pe platoul de la Șumuleu Ciuc, 
făcând un scurt popas la Casa Jakab Antal din Șumuleu, de lângă bi-
serica franciscană, după care şi-a continuat drumul către Târgu Mureş, 
de unde a luat avionul până la Iaşi.

Suveranul Pontif, însoţit de episcopul Petru Gherghel, a fost întâm-
pinat pe aeroportul din Iaşi de episcopul auxiliar Aurel Percă, dar şi 
de primarul municipiului, Mihai Chirica, iar de acolo a plecat cu un 
autoturism Dacia Logan spre Catedrala „Sfânta Maria Regina”, unde 
s-a întâlnit cu 800 de bolnavi pe care i-a binecuvântat.

În Piaţa Palatului Culturii, Papa Francisc a fost aşteptat de aproape 
150.000 de oameni. De pe scena amplasată în Piaţa Palatului Culturii 
special pentru acest eveniment, Papa Francisc a ţinut un discurs şi a 
intrat în dialog cu tinerii şi familiile.

La plecare, Suveranul Pontif a salutat din nou mulţimea din pa-
pamobil, la fel ca la sosirea în piaţă, fi ind ovaţionat şi aplaudat de 
cei prezenţi, iar ulterior a urcat în autoturismul care l-a transportat 
la aeroport.

Șapte episcopi martiri Fericiți, „care au ales să moară,
vdecât să se lepede de credința lor catolică”

Duminică, în ultima zi a vizitei, Papa Francisc a fost întâmpinat pe 
aeroportul din Sibiu de ofi cialităţi locale, apoi şi-a continuat drumul 
către Blaj cu autoturismul.

La sosirea în Blaj, Suveranul Pontif a urcat în papamobil, fi ind 
aclamat de localnici şi pelerini. La evenimentele publice de la Blaj şi 
pe traseele de deplasare s-au aflat 100.000 de oameni.

Momentul culminant al vizitei în România s-a desfăşurat pe Câm-
pia Libertăţii de la Blaj, unde Papa Francisc i-a beatifi cat pe cei şapte 
episcopi greco-catolici martiri, în cadrul Sfi ntei Liturghii.

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscopul major al Bisericii Greco-Ca-
tolice, a fost cel care a citit cererea prin care a solicitat Papei Francisc 
să-i declare Fericiţi pe cei şapte episcopi martiri, „care au ales să moară, 
decât să se lepede de credinţa lor catolică”. Sfântul Părinte şi-a exprimat 
acordul şi i-a declarat Fericiţi pe episcopii martiri, care urmează să fi e 
celebraţi pe 2 iunie. Apoi a fost dezvelită icoana martirilor, aceasta 
fi ind binecuvântată.

Procedura de recunoaştere a martiriului celor şapte episcopi s-a 
derulat pe durata unui sfert de secol. Patru dintre episcopi au murit 
în închisorile din Sighet şi Gherla, Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Suciu, Tit 

Vizita pastorală şi ecumenică
a Papei Francisc în România

(Urmare din pagina a 3-a)

Liviu Chinezu, respectiv Alexandru Rusu. Mormintele acestora au rămas 
necunoscute, neputând a fi  identifi cate nici până azi osemintele lor. 
Supravieţuitori ai Sighetului, Vasile A�tenie, Ioan Bălan şi Iuliu Hossu au 
fost îngropaţi, sub supravegherea Securităţii, în Cimitirul Bellu din 
Bucureşti.

După-amiază, Suveranul Pontif a avut o întâlnire cu membri ai 
comunităţii rome din Blaj la Biserica greco-catolică din Cartierul 
„Barbu Lăutaru”.

Vizita de stat, pastorală şi ecumenică de trei zile a Papei Francisc 
în România s-a încheiat duminică după-amiază, la Sibiu, de unde 
Suveranul Pontif a plecat spre Vatican cu o aeronavă TAROM.

La ceremonia de rămas bun, care a avut loc pe Aeroportul din Sibiu, 
a fost prezent preşedintele Klaus Iohannis. 

În momentul în care aeronava în care se afla Papa Francisc se pregătea 
să decoleze, deasupra Aeroportului din Sibiu a apărut un curcubeu. E.Ș.

Șumuleu Ciuc
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O zi dedicată culturii, gastronomiei
şi tradițiilor românilor din Chitighaz

Fotoreportaj în pag. a 12-a

Să nu uităm că suntem români…
După ora 10.00, când am ajuns în piaţa centrală din faţa Casei de 

Cultură, zeci de persoane stăteau deja în jurul ceaunelor sau al gră-
tarelor, femeile aşteptau să dospească aluatele pentru tradiţionalele 
„răchişe”, bărbaţii pregăteau focul pentru grătarul cu mici, copiii se 
jucau pe toboganele gonflabile sau la terenul de joacă. Forfota din 
mijlocul satului se accentua prin mirosurile plăcute de tocăni sau 
plăcinte, de copiii pictaţi pe faţă şi de bucuria revederii între prieteni, 
cunoscuţi, consăteni. „E bine totuşi că se organizează o astfel de zi 
a naţionalităţii române din Chitighaz, pentru că măcar o zi pe an îşi 
aduc aminte şi consătenii mei de rădăcinile lor româneşti. În această 
zi nu doar se găteşte şi se dansează româneşte, dar se şi vorbeşte 
mai mult în limba română”, ne-a mărturisit un chitighăzean, care 
şi-ar dori ca toţi consătenii lui de origine română să fie mai mândri 
de rădăcini, de limba maternă. În timp ce în jur de 30 de echipe s-au 
întrecut în ale gătitului, în biblioteca recent renovată a fost lansată 
cea mai nouă carte a profesoarei în pensie, Maria Sarca Zombai, cu titlul 
„Românii din Chitighaz – Instituţiile românilor băştinaşi ortodocşi”. 

O nouă carte de suflet dedicată chitighăzenilor
La întâlnirea de la bibliotecă au participat foarte mulţi chitighăzeni, 

dar şi oaspeţi invitaţi, oficialităţi din România, cei doi consuli generali 
români de la Jula şi Seghedin, Florin Vasiloni şi Daniel Banu, primăriţa 
satului Maria Gyuricska Kalcsó, primarul comunei Șiria, Valentin Bot, 
Traian Kreszta, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul de 
la Budapesta, vicepreşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor 
din Ungaria, Alexandru Finna, în primul rând în calitate de organiza-
tor local, precum şi Maria Gurzău Czegledi, directoarea Liceului „N. 
Bălcescu” din Jula, Claudia-Crina Toma, preşedinta Asociaţiei „Iris 
Research” din Arad, Gheorghe Cozma, şeful Oficiului AȚRU şi mulţi 
alţii. Întâlnirea dintre autor şi cititori a fost deschisă de doamna 
Erica Borbély, directoarea Școlii Generale Bilingve din Chitighaz, care 
a apreciat eforturile şi consecvenţa doamnei Maria Sarca Zombai în 
a cerceta şi a publica scrieri şi, mai ales, fotografii despre trecutul 
românilor din Chitighaz.

„Locuitorii Chitighazului sunt de mai multe confesiuni: romano-ca-
tolici, reformaţi, baptişti şi ortodocşi. Bogăţia spirituală a satului o 
dau tradiţiile, obiceiurile, cântecele, colindele, dansurile”, a accentuat 
autoarea, care în introducerea cărţii de fapt motivează apariţia acestei 
noi lucrări. „Timp de o sută de ani numai români au trăit aici la noi 
în sat, într-o endogamie confesională şi etnică. Încă de pe atunci au 
determinat caracteristicele comunei, şi-au format obiceiurile, riturile, 
datinile. În acest fel păstrând timp îndelungat trăsăturile specifice 
române, conservând dialectul, tradiţiile, obiceiurile. Specificul ro-
mânilor din Chitighaz e că foloseau supranume (porecle), aşa se 
deosebeau familiile cu acelaşi nume. De exemplu, numele de familie 
Ardelean avea diferite supranume: Bălu, Cioropic, Parli, Pipărcuţa.”

Maria Sarca Zombai evocă cu mare mândrie că în Chitighaz, în-
cepând din anul 1726 şi până în 1906 numai românii au îndeplinit 
demnitatea de primari comunali (birăi). 

„În 1716, românii au construit biserica din lemn, iar în 1776 au 
ridicat biserica din piatră pe o movilă din centrul satului. Nu peste 
mult, în 1793, au înfiinţat învăţământul confesional şi au construit 
şcoli. Trăsăturile caracteristice ale satului la prima vedere sunt 
străzile lungi, largi, perpendiculare, în formă de tablă de şah, aşa 
numite tizedje, formate în urma măsurilor administrative forţate 
în 1812.

Privind satul Chitighaz prin prizma unui localnic părtinitor se 

Autoguvernarea Românească din Chitighaz a organizat sâm-
băta trecută, pe 1 iunie, o zi dedicată  naţionalităţii române din 
localitate, cu foarte mulţi invitaţi şi din alte localităţi cu populaţie 
românească, dar şi cu oaspeţi din România. Manifestarea ţinută 
în piaţ a centrală  a satului a ajuns la cea de-a treia ediţie, până 
acum trei ani organizându-se în cadrul Festivalului Pogăciţelor 
din Chitighaz.

vede frumos, aranjat, ordonat, cu oameni cinstiţi, sârguincioşi, 
care de-a lungul secolelor şi-au păstrat limba, religia, tradiţia şi 
identitatea românească. Lung a fost drumul de existenţă seculară 
a oamenilor şi a comunei, lung şi plin de greutăţi, poveri, bucurii, 
dar a meritat să-l parcurgă. Cu munca şi faptele lor, românii au 
contribuit la prosperitatea comunităţii şi a comunei. Responsabi-
litatea, datoria urmaşilor e ca să ducă mai departe spiritualitatea, 
limba şi să păstreze valorile strămoşilor.”

Prin imaginile prezentate cu proiectorul, autoarea cărţii le-a îm-
părtăşit celor prezenţi la lansarea cărţii câteva aspecte interesante 
din trecutul Chitighazului, iar cea mai emoţionantă parte a fost 
la sfârşit, când au fost prezentate imagini cu familiile tradiţionale 
româneşti din sat. Cartea a fost editată de Școala Generală Biling-
vă din Chitighaz printr-o finanţare obţinută de la Fondul Bethlen 
Gábor, dar şi cu ajutorul Autoguvernării Româneşti din Chitighaz.

Gusturi, cântece și dansuri românești
„Ne bucurăm nespus de mult că am reuşit şi în acest an să mobi-

lizăm mai multe sute de oameni să participe la programul nostru. 
În jur de 300 de persoane au venit de dimineaţa şi s-au înschis 
la concursul gastronomic. Locul întâi la acest concurs l-a ocupat 
echipa clasei a 4-a de la şcoala generală, pe locul doi s-a clasat 
echipa familiilor copiilor din clasa a 2-a, pe locul trei – Asociaţia 
de tir cu arcul din Chitighaz, iar premiul special a fost câştigat de 
Cercul Proprietarilor (Gazdakör)”, ne-a spus Alexandru Finna, care 
şi-a exprimat mulţumirea faţă de ajutorul acordat de prietenii şi 
partenerii lor din România, Clubul Copiilor din Chişineu-Criş şi 
Lipova (prin directorul Zoltan Tusa), care au prezentat la Chitighaz 
meşteşuguri tradiţionale.

Primii care au evoluat pe scena festivalului a fost Fanfara Bise-
ricii Baptiste din Chitighaz, după care au urmat copiii grădiniţei şi 
elevii şcolii române din Chitighaz, dansatorii de la Școala de artă 
„Kaláris”, „Doina Bihorului” condusă de chitighăzeanul Gheorghe 
Gros, păstrătorii de tradiţii din Micherechi şi din Aletea, echipa de 
dansuri populare a Liceului „N. Bălcescu” din Jula, „Doina Crişului” 
din Ineu şi „Șiriana” din Șiria.

Nici ploaia şi nici noroiul nu a reuşit să strice voia bună a chiti-
ghăzenilor şi a invitaţilor lor la cea de-a treia ediţie a Zilei Naţio-
nalităţii Române. Organizatorii speră ca şi la anul să se adune la 
fel de mulţi participanţi la această manifestare. 

E. Șimon
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Integramă Marea Adunare Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Convenţii…: A; COS; I ; ORAR; PACT; APATIC; O; 
AN; POROSI; JA; CART; TARAM; DAT ; MARET; 
RR; AE; SARITA; NS; LIN; N, STEPA; VAZ; E; 
RA; SOLA; STA; NAI; C; ALIA; APT; UR; TURLOI; 
GLACIALE.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Doi prieteni se întâlnesc după un timp la un 
pahar.
– Ca să fii fericit, îi spuse unul prietenului de 
pahar, îţi trebuie sănătate şi o slujbă bine plătită!
– Și, tu eşti fericit?
– Peste poate! Am o sănătate de fier, iar nevas-
tă-mea are o slujbă foarte bună!

Într-o zi, Ion îi face o vizită prietenului său 
Gheorghe.
Ajungând la casa acestuia, vede o placă mare 
la poartă:
„Câine rău! Intraţi pe propria răspundere! Mai 
aveţi timp să vă răzgândiţi.“
Ion intră în curte cu frică, dar nu apare nici un 
câine.
La uşa casei vede altă placă: „Câine rău! Dacă 
ţineţi la viaţa voastră, întoarceţi-vă acum!“
Speriat de-a binelea, deschide uşor uşa şi păşeşte 
în hol, unde îl întâmpină Gheorghe. Într-un colţ, 
un câine apatic.
– Servus, Gheo! Dar ce-i cu toate avertismentele 
astea, că văd că dulăul tău e foarte liniştit? Nu 
ziceai că-i rău?
– Îi foarte rău, dar se consumă în el…

La recensământ:
– Numele dumneavoastră?
– Adam.
– Numele soţiei?
– Eva.
– Frumoasă coincidenţă. Aveţi cumva şi un şarpe 
în casă?
– Sigur că da. Mama-soacră, hai că te caută ci-
neva!

Astăzi m-am dus să sar cu paraşuta.
Mare greşeală…
În caz că nu ştiţi, la primul salt nu te lasă singur, 
te leagă cu un ham de un tip şi trebuie să sari cu 
el… În fine, tipul îşi leagă hamul de mine, tragem 
aer în piept şi sărim.
După vreo 2 minute mă întreabă: „Și, de cât timp 
eşti instructor?“.

O nouă ediţie a Sărbătorii Trandafirului îşi aşteaptă 
vizitatorii la Rozariul din localitatea Mândruloc, judeţul 
Arad. Evenimentul se va desfăşura pe 8 iunie, în cel 
mai mare rozariu din România şi chiar din sud-estul 
Europei, ce poate fi vizitat gratuit tot sezonul.

Cea de-a XII-a ediţie a Sărbătorii Trandafirului este 
organizată de Fundaţia Eutopia Gardens împreună cu 
Centrul Cultural Judeţean Arad şi Consiliul Judeţean 
Arad.

De la ora 11:00, vizitatorii sunt aşteptaţi să petreacă 
o zi în mijlocul naturii şi să asiste la recitaluri de muzică 
vocală şi instrumentală, dansuri, paradă de modă, expoziţii de artă şi diverse workshop-uri.

Rozariul este situat lângă DN7. Parcul se întinde pe 25 de hectare, din care trei hectare sunt plantate 
cu trandafiri, iar celelalte suprafeţe sunt pentru colecţiile de plante perene, arbori ornamentali şi zona cu 
livadă. Eutopia Garden este cel mai mare rozariu din România şi are peste 2.000 de soiuri de trandafiri, 
mulţi dintre ei premiaţi cu aur la diferite competiţii internaţionale.

Sărbătoarea Trandafirului deschide porțile 
celui mai mare rozariu din România
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Horia-Roman Patapievici
Anii urii

PROTOTIP,   prototi-
puri,  s. n.  1.  Model 
care reprezintă tipul 
original după care se 
efectuează sau se rea-
lizează ceva; prim exemplar de pro-
bă dintr-un lot de piese, de maşini 
etc. care urmează să se execute în 
serie. 2. Exemplar ilustrativ, model 
(desăvârşit), tip. – Din fr. prototype.

...................................................
10 IUNIE  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........................................................
11 IUNIE  (Petru Cîmpian)
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 – Ştefăneşti – serialul lectorului 
dr. Szabó Zsolt 17.30: Pelerinaje prin 
Biblie / dr. Mihaela Bucin 17.55: Încheiere........................................................
12 IUNIE  (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........................................................
13 IUNIE  (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
........................................................
14 IUNIE  (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 – Istoria românilor în 100 de 
momente esenţiale 17.25: Sarea în bu-
cate / preluare Radio Antena Satelor 
17.55: Încheiere........................................................
15 IUNIE  Petru Cîmpian)
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........................................................
16 IUNIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: File de calendar 17.10: 
Retrospectiva săptămânii (spicuiri din 
interviurile şi reportajele difuzate pe 
parcursul săptămânii) 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
...................................................

................................................... Pentru a treia oară a avut loc la 
Chitighaz, Ziua Românilor, orga-
nizată de autoconducerea româ-
nească. În cadrul evenimentului 
a avut loc lansarea celei mai noi 
cărţi a profesoarei Maria Sarca 
Zombai, despre „Instituţiile în-
fiinţate de românii ortodocşi din 
Chitighaz”. După amiaza zilei de 
1 iunie a fost dedicată folclorului, 
pe scena din centrul satului evo-
luând toate echipele folclorice de 
seamă ale românilor 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
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
Vicepreședinte: Alexandru Finna
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 permanență:
                 (+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 permanență:
                   (+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 permanență:
           (+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: info@dokkozpontgyula.hu

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

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

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

Lectură

miercuri, 12 iunie, Duna TV, ora 7.20
miercuri, 12 iunie, Duna World, ora 13.50

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

„În 1946, George Orwell spunea 
că scrie pentru că există minciuni 
pe care vrea să le denunţe şi fap-
te asupra cărora vrea să atragă 
atenţia; în primul rând, spunea 
el, doresc să fac să se audă o voce.

Am scris multe dintre articolele 
cuprinse în această carte cu ace-
laşi sentiment: că există undeva 
o minciună şi că sunt dator, faţă 
de cei care nu o văd ori se complac 
în ea, să o scot la iveală – sau, mai 
bine spus, să o dau în vileag.

Devenită prin mistificare şi dis-
torsiune ortodoxia morală a unor 
politici din ce în ce mai agresive, 
minciuna asta ne-a marcat vieţile 
atunci şi continuă să ni le infec-
teze acum. Atunci propovăduia 
eliberarea de o dictatură care nu 
exista, acum profesează elibera-
rea de o conspiraţie, a statului 
paralel, care nu există.

Scopul, atunci şi acum, era con-
trolul statului prin ocuparea lui. 
Pentru a fi permanentă, ocuparea 
trebuia urmată de transformarea 
sistemului legal într-un sistem de 
legalizare a încălcărilor legii.

Este ceea ce se petrece de câţi-
va ani cu justiţia, sub ochii noştri 
uluiţi şi neputincioşi. Mecanis-
mul, cinic şi neruşinat, e foarte 
simplu: subordonarea justiţiei 
faţă de interesele de partid şi le-
galizarea abuzurilor derivate din 
aceste interese prin scoaterea în 
afara legii a sancţiunilor legale 
prevăzute împotriva lor. În Faust II, 
Goethe numea asta impunerea în 
mod legal a fărădelegii. E ceea ce 
trăim.” – Horia-Roman Patapievici
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Relatare 
în pagina 

a 9-a O zi dedicată culturii, 
gastronomiei şi tradițiilor 

românilor din Chitighaz
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