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Citatul săptămânii

Calendar ortodox

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

Pe copertă: Corurile Şega I din Arad și „Pro Musica” din Jula
                          au concertat împreună în Catedrala Sf. Nicolae
                          din Jula
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Părerile autorilor nu coincid întotdeauna cu opinia Redacției. Respon-
sabilitatea juridică pentru conținutul articolelor publicate în Foaia 
românească aparține autorilor. Foaia românească nu garantează 
publicarea textelor nesolicitate de redacție.

Poza săptămânii

15 iulie, luni, Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep.
     Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16 iulie, marți, Sf. Sfi nțit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; 
     Sf. Mc. Avudim şi Faust
17 iulie, miercuri, Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie 
18 iulie, joi, †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo;
      Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19 iulie, vineri, Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv.
      Dias; A�larea moaştelor Sf. Cuv. Serafi m de Sarov
20 iulie, sâmbătă †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 iulie, duminică, Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc 
       Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia. Duminica
     a V-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea
      Ecumenic; Vindecarea celor doi demonizați din ținutul
     Gadarei) 

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

20 ani de la moartea
lui Petru Silaghi

Festivalul Lubeniţei
de la Medgyesegyháza

Festivalul Castraveţilor 
în localitatea cu cei mai 
mulţi castraveţi din ţară

Conferinţă dedicată 
aniversării a 200 de ani 
de la naşterea lui Nicolae 
Bălcescu, la Seghedin

Foto: Eva Şimon

Aşa se recrutează oligarchia care stăpâneşte 
ţara românească. Nu este o oligarchie măcar sta-
tornică, de tradiţie istorică, de bravură, de obli-
gaţiuni morale, de nobilitate, ori de merite; este 
o oligarchie mutabilă, de perpetuă premeneală, 

accesibilă oricui prin nemereală, prin loterie, prin aventură. Îndrăzneală 
multă, lipsă de orce scrupuluri, renunţare la demnitate personală, 
la onoarea familiei, infamie chiar, dacă trebue, şi puţintel noroc – şi 
cariera strălucită e gata. Aşa se face concurenţa; aşa se parvine; aşa se 
intră în rangurile nobiliare ale oligarchiei române. Astfel dar, niciun 
salt social dela o generaţie la alta, oricât de enorm, nu este exclus. 
Dintr'un fi u de ţârcovnic ese un bărbat de Stat care umple lumea cu 
personalitatea sa marcantă; dintr'un fi u de familie istorică, mari boeri 
până eri, ese un escroc, care moare victima viţiului, când a scăpat de 
puşcărie, graţie intervenţiei rudelor influente; dintr'un copil de câr-
ciumăraş, un avocat ilustru, care, în câţiva ani, din sărac lipit, ajunge 
milionar; dintr'un fi u al unui ministru remarcabil, un mititel agitator, 
trepăduş electoral, la solda unui ambiţios politic 
deja ajuns la culme, fost odinioară fecior în casă 
la casa răposatului ministru.

Ion Luca Caragiale

La umbra Mănăstirii Râmeț din România (Foto: Ioan Csóka)

A utoconducerea Românilor din Seghedin, Autoguvernarea 
Naţionalităţii Române din Judeţul Ciongrad, în colaborare cu 

Catedra de Limba şi Literatura Română a Facultăţii „Juhász Gyula” 
a Universităţii din Seghedin organizează în ziua de vineri, 12 iulie, 
„Ziua Culturii Române la Seghedin”, dedicată memoriei semnării 
Proiectului de împăciuire româno-ungară, la 14 iulie 1849.

Programul zilei va începe la ora 16.00 şi va cuprinde o depunere 
de coroane la placa memorială Kossuth–Bălcescu, din Piaţa Klauzal 
(Alocuţiune: prof. dr. Gheorghe Petruşan, preşedintele Autoguvernă-
rilor Româneşti din Seghedin şi din judeţul Ciongrad), iar de la ora 
17.00 o conferinţă dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea 
lui Nicolae Bălcescu, la Primăria din Seghedin.                                     E.Ş.

P arohia Ortoxodă Română din Jula-Mare invită credincioşii 
la o slujbă de parastas în amintirea fostului secretar gene-

ral al Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, din perioada 
1957–1983, Petru Silaghi (1929–1999), care s-a stins din viaţă acum 
20 de ani, pe 14 iunie. 

Slujba de pomenire va avea loc pe 21 iulie, după Sf. Liturghie care 
va începe la ora 10.00, în Catedrala „Sf. Nicolae” din Jula.

După slujba parastului va avea loc o agapă frăţească la Campingul 
Marc din Jula.

P rimăria localităţii Micherechi organizează tradiţionala sărbă-
toare a satului, „Festivalul Castraveţilor”, în zilele de 27–28 iulie. 

Oaspeţii sunt aşteptaţi la cea de-a 17-a ediţie a acestui festival cu un 
program variat, cu concerte de muzică uşoară pentru toate vârstele, 
program cultural folcloric românesc şi unguresc, gastronomie şi 
concursuri. Evenimentul se va desfăşura în cortul amenajat de către 
primărie în centrul satului.

G ospodarii care se ocupă cu cultivarea lubeniţelor în localitatea 
Medgyesegyháza, dar şi în localităţile apropiate acesteia, vor 

avea posibilitatea să prezinte publicului cei mai mari şi deosebiţi 
bostani ai sezonului, la expoziţia şi concursurile iniţiate de primă-
ria localităţii Medgyesegyháza, cu ocazia sărbătorii satului, ajunsă 
la cea de-a 25-a ediţie. Evenimentul intitulat „Festivalul Lubeniţei” 
are loc în perioada 2–4 august. În programul celor trei zile vor figura 
concursuri distractive şi sportive pentru diferite generaţii, concerte 
de muzică uşoară şi folclor, iar în ziua de 3 august, de la ora 17.00, vor 
urca pe scenă şi invitaţi ai naţionalităţilor conlocuitoare.

FOAIA
românească2 12 IULIE  2019ℓ  ACTUALITĂŢI  ℓfoaia@foaia.hu



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

Şedinţă la AŢRU despre burse, alegeri
şi proiecte de viitor

Concert coral de muzică sacră
în Catedrala Episcopală din Jula

Adunarea generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria s-a întrunit în şedinţă extraordinară pe 4 iulie, la sediul 
din Jula. Ordinea de zi a cuprins în total patru puncte. Şedinţa a 
fost condusă de către vicepreşedintele Alexandru Finna, iar numărul 
deputaţilor prezenţi la şedinţă a fost de 8 persoane din 13.

La primul punct a fost votată decizia cu privire la propunerea, 
extinderea şi punerea în aplicare a programului de burse pentru 
tinerii care frecventează cursurile pedagogice de naţionalitate ro-
mână de la Facultatea Pedagogică din Sarvaş. La bursele acordate de 
către stat pentru studenţii viitori pedagogi de naţionalitate, burse 
înfiinţate din toamna anului 2018 la cererea Autoguvernării pe Ţară 
a Nemţilor din Ungaria, vor putea aplica anul acesta toţi studenţii 
de naţionalitate din Ungaria de la secţia învăţători de naţionalitate 
română, dar şi studenţii de la secţia profesori de limba şi cultură 
română, nu doar studenţii de la secţia educatori de naţionalitate 
aşa cum era prevăzut în primul an. Bursele, atât la studenţii de la 
zi cât şi la studenţii de la fără frecvenţă, se vor da lunar conform 
mediei generale obţinute de student în semestrul anterior de studii. 
Studenţii (de la zi) cu bursă care au media de peste 4,50, vor primi 
suma de 75.000 forinţi, iar cei de la fără frecvenţă 50.000 forinţi, 
cei care au media sub patru vor primi mai puţin. 

La punctul doi s-a aprobat cu unanimitate de voturi interzicerea 
campaniei electorale în instituţiile de învăţământ, pentru a nu 
avea nimeni dreptul să se folosească de copiii din instituţiile de 

învăţământ ale AŢRU în campania electorală privind alegerile de 
naţionalitate din această toamnă.

O altă decizie luată de către adunarea generală a fost aceea cu 
privire la încheierea proiectului de la Centrul de Documentare 
şi Informare al AŢRU, prin care instituţia a primit de la Guvernul 
Ungar 6 milioane de forinţi nerambursabili pentru dezvoltare IT.

La ultimul punct s-a decis împuternicirea conducerii AŢRU pen-
tru a aplica la un proiect la Programul Operativ (TOP-1.4.1-19) în 
vederea dezvoltării Grădiniţei româneşti cu noi locuri pentru creşă 
de copii.                                                                                                               A.B.

Duminică, 7 iulie, în Catedrala Episcopală din Jula, după Sfânta 
Liturghie Arhierească a avut loc un concert de muzică sacră cu Corul 
„Pro Musica” din Jula, condus de dirijorul prof. Adrian Bughi, şi Corul 
Parohiei Şega I, din Arad, dirijat de Ovidiu Sabău. 

Corul oaspete a încântat sufletele credincioşilor participanţi la 
biserică duminică dând răspunsurile şi la Sfânta Liturghie, oficiată 
de Preasfinţitul Părinte Episcop Siluan, pr. paroh Teodor Marc şi pr. 
Neculai Romilă, de la Parohia „Probota Dolhasca”, din Arhiepiscopia 
Sucevei şi Rădăuţilor.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălţate şi rugăciuni de mulţu-
mire, pentru toate binefacerile revărsate asupra celor prezenţi, dar 
şi asupra Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, având în vedere 
faptul că pe 8 iulie anul curent, la Praznicul Sfinţilor Mucenici Epictet 
şi Astion, s-au împlinit 12 ani de când Preasfinţitul Părinte Episcop 
Siluan se află în fruntea acestei Eparhii.

După slujbă, cele două coruri l-au slăvit pe Dumnezeu cu fru-
moase cântece religioase, una dintre cele mai întâlnite expresii ale 
rugăciunii, cântarea corală, cântări care au fost ca un dar de suflet 
oferit tuturor credincioşilor prezenţi în Catedrală. 

Cele două coruri unite, din Arad şi Jula, au avut vreme de mulţi ani acelaşi 
dirijor, în persoana domnului Gheorghe Flueraş, care din motive de sănătate nu a 
putut fi prezent la evenimentul de duminică de la Jula. Corul „Pro Musica” din Jula, 
înfiinţat în anul 1991, a fost dirijat între 1991–2011 de prof. Gheorghe Flueraş, după 
care acesta a încredinţat corul tânărului dirijor Adrian Bughi, care în prezent este 
profesor de muzică la Seminarul Teologic din Arad şi membru în Filarmonica de 
Stat Arad. Corul oaspete din Arad, de la Parohia Şega I, a fost la rândul său dirijat 
tot de domnul prof. Gheorghe Flueraş, vreme de 15 ani, condus în prezent de Ovidiu 
Sabău, care este şi cântăreţ la aceeaşi biserică parohială.

Membrii corurilor, clericii şi oficialităţi prezenţi la eveniment au fost invitaţi 
după concert la o agapă comună, oferită din partea Fundaţiei „Pentru Musica”, cu 
sprijinul financiar obţinut prin concurs de la Fondul „Bethlen Gábor” din cadrul 
Ministerului Resurselor Umane, din Budapesta.                                                                A.B.
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Botez la Biserica Baptistă
din Micherechi

Seară de evanghelizare
şi botez nou-testamentar

la Micherechi

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin.” (Matei 28:19-20)

În prima duminică a lunii iunie, anul 2019, Biserica Baptistă din 
Micherechi a celebrat, într-o atmosferă de praznic ceresc, un botez 
nou-testamentar. Cu această ocazie, cele două suflete, Leticia Denuţa 
şi Bianca Croitor au mărturisit credinţa lor în Domnul Isus Hristos în 
apa botezului.

Cu acest prilej, închinarea prin cântare a fost condusă de copiii, 
tinerii şi fanfara bisericii, iar cuvântul Domnului a fost vestit de către 
liderul misiunii creştine Szívbunker Ungaria, George Berényi şi de 

către pastorul bisericii Petrică Creţu, care a oficiat şi actul botezului.
La această sărbătoare, pe lângă credincioşii baptişti, biserica a 

putut saluta şi găzdui şi credincioşi aparţinând Bisericii Penticostale 
şi Ortodoxe, iar din partea autorităţilor locale pe doamna primar 
Margareta Tat şi domnul vice-primar Bertold Netea.

Le dorim celor două tinere să umble pe calea credinţei în ascul-
tarea Domnului şi Mântuitorului Isus Hristos până la sfârşitul vieţii. 

Ne rugăm, de asemenea, pentru toţi consătenii noştri, ca dincolo 
de binecuvântările pământeşti, Bunul Dumnezeu să le facă parte de 
înnoirea vieţii şi de bucuria mântuirii în veacul acesta şi în cel viitor.

A consemnat,
Andrea Maria Crețu

La Biserica Penticostală „Betel” din Micherechi duminica din 14 
iulie va fi o zi de sărbătoare, deoarece va avea loc un botez nou-tes-
tamentar. Serviciul divin va începe la ora 9.00 dimineaţa, iar botezul 
propriu-zis va fi de la ora 10.00. Alături de pastorul acestei adunări, 
Florin Ghiuro, va participa şi un pastor invitat, Ghiţă Cioban din Suceava.

După cum ne-a informat Ilie Puha, conducătorul acestei adunări, 
cu o seară înainte, sâmbăta, de la ora 19.00, la biserica penticostală 
„Betel” va avea loc o seară de evanghelizare, condusă de pastorul 
Ghiţă Cioban. Sunt aşteptaţi toţi cei interesaţi.                                    E.Ş.
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Un român originar 
din Otlaca Pustă a tri-
mis pentru publicaţia 
Szabad Föld o fotografie 
care înfăţişează 57 de 
şcolari şi pe învăţătorul 
lor, în anul şcolar 1946–
1947. Fotografia a apă-
rut în numărul din 14 
martie 2018 al gazetei 
Pământ liber, destina-
tă familiilor ungureşti 
din provincie. Cel care 
a trimis poza spre publicare este Iosif Duma, şi poate fi identificat 
în fotografie cu cel mai înalt elev din rândul de sus. Imaginea emo-
ţionantă este despre o şcoală la care mergeau copiii familiilor ce 
locuiau la zeci de sălaşe răsfirate pe câmpurile din jurul localităţii 
Otlaca-Pustă. 

Structura administrativă şi etnică a acestei localităţi este neobiş-
nuită. În cătunul Tökfalu locuiau în majoritate slovaci, în cătunul 
Bagófalu, centrul aşezării, erau majoritare familiile de români. 
Compoziţia etnică a satului mai cuprindea, de asemeni, maghiari şi 
germani. Dar în jurul satului se găseau şi câteva buchete de sălaşe, cu 
nume de care astăzi numai localnicii foarte în vârstă îşi mai amintesc: 
Eperjesi, Ruszka, Korozsma (Corojma îi ziceau românii, în explicaţia 
fotografiei acest toponim este scris în mod greşit „korozsinai”). Neo-
bişnuit lucru, dar la mijlocul secolului al XX-lea, pe teritoriul satului 
Otlaca-Pustă au funcţionat trei-patru şcoli. 

În fotografie, sunt elevii din clasele I–VIII ai şcolii de sălaşe de la 
Corojma. Limba de predare în această şcoală era cea maghiară. După 
cum se vede, cel puţin în respectivul an şcolar, un singur cadru didactic 
a susţinut procesul de învăţământ cu clase simultane. 

Din lucrarea lui Patai János despre istoria localităţii Otlaca-Pustă, 
Kicsi falu a nagypusztában (Satul mic din pusta mare), apărută în 2000, 
aflăm că şcoala de la Corojma funcţiona în casa unei familii de ger-
mani, care fusese deportată după 1945. Imobilul era împărţit într-o 
sală de clasă şi o locuinţă pentru cadrul didactic. Probabil acolo a 
locuit şi domnul învăţător István András, cel din fotografie. O şcoală 
unificată modernă a fost înfiinţată la Otlaca-Pustă abia în anul 1962, 
după ce sălaşele au fost desfiinţate. În prezent, din lipsă de elevi, în 
localitate nu mai funcţionează nicio unitate şcolară.

M ihaela Bucin

Concert cu ocazia marcării 
la Budapesta a încheierii 

Preşedinţiei române
a Consiliului UE

Expoziţia Colour Fields Radu 
Comsa & Simion Cernica

pe simezele ICR Budapesta

Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

Şcoala de sălaş
de la Corojma, 

Otlaca-Pustă,
acum 70 de ani

Pe 26 iunie, în curtea Institutului 
Cultural Român din Budapesta a avut 
loc evenimentul de marcare a înche-
ierii Preşedinţiei române a Consiliului 
UE şi de predare simbolică a acesteia 
către Ambasada Finlandei în Ungaria. 
La eveniment au participat peste 150 
de persoane: ambasadori, diplomaţi, 
oameni de afaceri şi de cultură, lideri 
ai comunităţii româneşti din Ungaria 
– informează pagina de internet a Am-
basadei României în capitala ungară.

În intervenţia rostită la debutul eve-
nimentului, ambasadorul Marius Lazurca a evocat reuşitele Preşedinţiei 
române la Consiliul UE şi a urat succes Preşedinţiei Finlandeze, despre 
ale cărei priorităţi a spus câteva cuvinte ambasadorul Marrku Virri, şeful 
Misiunii Finlandei la Budapesta. Elementul cultural al momentului 
festiv l-a constituit un concert al formaţiei de jazz „Elena Mindru and 
the Rom Ensemble”. Muzician român stabilit în Finlanda, Elena Mîndru
a reuşit să grupeze în jurul ei un număr de muzicieni fi nlandezi foarte 
talentaţi, în benefi ciul unei performanţe artistice de cea mai bună 
calitate, cu multe influenţe ale melosului popular românesc.

Luni, 8 iulie, Insti-
tutul Cultural Român 
la Budapesta a orga-
nizat la sediul său 
din strada Izsó nr. 
5, expoziţia Colour 
Fields Radu Comsa & 
Simion Cernica, cura-
toriată de criticul de 
artă Maria Rus-Bojan. 
Această expoziţie ex-
plorează noul val de 
pictură abstractă în arta contemporană românească.

În timp ce abordarea lui Radu Comşa faţă de abstract se bazează 
pe combinaţia armonioasă a culorilor primare, discursul artistic al lui 
Simion Cernica e o explorare conceptuală si formală, a modalităţilor 
de expresie în pictura contemporană.

Expoziţia este deschisă publicului în perioada 9 iulie – 9 septembrie 
2019, de luni până vineri, în intervalul orar: 10.00–13.00 şi 14.00–17.00.
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Într-o atmosferă plină de voie-bună şi energie, ediţia 2019 a pro-
gramului de tabere ARC, organizat de Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, a 
fost lansată pe 6 iulie 2019 în toate cele patru centre de agrement care 
vor primi anul acesta copii din diaspora şi din comunităţile istorice, 
scrie site-ul MRP.

Ediţia 2019 a venit cu numeroase premiere. Premierul Viorica Dăn-
cilă a luat parte la deschiderea festivă de la tabăra Sulina, alături de 
ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, de 
ministrul tineretului şi sportului, Bogdan Matei, de ministrul finanţelor, 
Eugen Teodorovici, ministrul culturii şi identităţii naţionale, Daniel Breaz, 
preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, alături de 
senatorul Mihai Fifor, deputatul Mirela Furtună şi reprezentanţi ai au-
torităţilor locale. De asemenea, este pentru prima dată când lansarea 
are loc simultan în toate cele patru centre – la Sulina (judeţul Tulcea), 
la Oglinzi (judeţul Neamţ), la Căprioara (judeţul Hunedoara) şi la 
Săcelu (judeţul Gorj).

Lansarea din toate cele patru tabere a fost o ocazie ca tinerii şi copiii 
participanţi să îşi demonstreze talentele artistice, sportive, precum 
şi cunoştinţele de limba română. Ei au găsit parteneri de activităţi în 
miniştrii şi oficialii locali, care i-au vizitat şi care, spre surpriza lor, li 
s-au alăturat la atelierele de lucru, la fotbal, la volei şi chiar la plajă.

O altă premieră este numărul record de participanţi, de peste 3.000 
de copii şi tineri care, pe parcursul a 8 săptămâni, vor intra în contact 
cu tot ceea ce înseamnă România, tradiţia, cultura şi civilizaţia româ-
nească. În acelaşi timp, la ediţia 2019 participă copii români din state 
precum SUA, Germania şi Emiratele Arabe Unite.

Premierul Viorica Dăncilă a reiterat importanţa respectării dreptu-
rilor românilor la identitate etnică, lingvistică şi religioasă şi a salutat 
interesul din ce în ce mai mare pentru activităţile întreprinse de Guver-
nul României, în vederea păstrării şi promovării identităţii româneşti.

De asemenea, ministrul Natalia Elena Intotero a subliniat că prin 
intermediul programului de tabere ARC, copiii români de pretutindeni 
îşi consolidează apartenenţa la identitatea cultural-românească, prin 
aprofundarea cunoştinţelor de limbă română. De asemenea, taberele 
ARC facilitează interacţiunea şi dialogul între tinerii din comunită-
ţile istorice, dar şi tinerii din diaspora prin dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare, care este foarte importantă în promovarea imaginii 
României. Demnitarul şi-a exprimat aprecierea faţă de toţi cei care 
susţin şi se implică în desfăşurarea cu succes a acestui proiect, care 
de la an la an, adună din ce în ce mai mulţi tineri şi elevi români din 
toate colţurile lumii.

*
Taberele „ARC” sunt organizate în perioada 1 iulie – 27 august 2019, 

în serii consecutive de câte 7 zile în Centrele de Agrement din Sulina 
(judeţul Tulcea), Oglinzi (judeţul Neamţ), Căprioara (judeţul Hune-
doara) şi Săcelu (judeţul Gorj).

Anul acesta, la ediţia 2019 sunt aşteptaţi în taberele ARC peste 3.000 
de copii şi tineri români din Albania, Austria, Bulgaria, Canada, Cehia, 
Emiratele Arabe Unite, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Macedonia 
de Nord, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, Serbia, Spania, 
Statele Unite ale Americii, Ucraina şi Ungaria. „ARC” este parte a Pro-
gramului de Guvernare 2018–2020 şi face parte din pilonul Educaţie 
„Nicolae Iorga”, înscriindu-se în Planul anual de acţiuni proprii al 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Lansare-eveniment a ediţiei 2019
a Taberelor ARC din România

Biserica Baptistă din Micherechi organizează şi în această vară, la 
începutul lunii august, o tabără pentru copii. „Pentru cei care n-aţi 
participat, avem motive bune să vă invităm: cântări, întâmplări din 
Biblie interesante, mâncare delicioasă, multe jocuri sau altfel: veselie şi 
feţe pline de zâmbet”, anunţă organizatorii în invitaţie. În cele trei zile 
de tabără, copiii vor învăţa de la Moise, Iosif şi Iona cum să fie biruitori. 
Cei ce doresc să participe la tabără sunt rugaţi să sune la Kinga Antal 
(70/703-7404) sau la Döniz Pojendán (70/424-8247) cel târziu până 
în data de 25 iulie 2019 sau pot contacta online Méhkeréki Bapti Ifi 
chiar pe Facebook.

Tabără de vară
pentru copii
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Tabără de iconografie pentru copiii români 
din Budapesta

13 lucruri care au loc vara

Cu binecuvântarea PS Episcop Siluan, în săptămâna 24–30 iunie, 
la Budapesta a avut loc cea de a opta ediţie a taberei de iconografie 
pe sticlă pentru copii şi tineret. Ca şi ediţiile precedente, tabăra s-a 
desfăşurat în clădirea care a aparţinut Fundaţiei Gojdu şi în care 
funcţionează Capela Ortodoxă Română şi Aşezământul Monahal 
Sfântul Ioan Botezătorul.

Sub îndrumarea părintelui paroh de la Jaca, Cosmin Florentin Pop, 
în această săptămână, 10 copii, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani, 
au încercat să pătrundă în tainele picturii pe sticlă, cu inocenţa şi cu 
talentul cu care fiecare este înzestrat. Rolul acestor tabere este de a-i 
aduce pe copii în preajma bisericii, a tradiţiei şi culturii româneşti, 
de a-i rupe pentru un timp de viaţa virtuală a calculatorului şi a in-
ternetului. De la an la an această tabără de creaţie a devenit tot mai 
populară şi aşteptată în comunitatea budapestană. 

Vernisajul expozitiei cu lucrările pictate de copii a avut loc după 
Sfânta Liturghie, la care a slujit alături de preoţii gazdă şi părintele 
Cosmin Florentin Pop, duminică, 30 iunie.

În cuvântul său, părintele paroh de la Jaca a mulţumit slujitorilor 
Aşezământului Monahal pentru sprijinul acordat zi de zi pe parcursul 
taberei, dnei Gabriela Elekes pentru toată activitatea şi implicarea 
sa, precum şi Autoguvernării Româneşti din cartierul XI al Capitalei 
pentru sprijinul financiar, care au făcut posibilă organizarea şi în 
acest an, nu în ultimul rând părinţilor care şi-au încredinţat copiii. A 
precizat că venind an de an la taberele de la Budapesta, a avut prilejul 
să-i vadă crescând şi evoluând pe acei copii care au participat încă 
de la început sau chiar pe fraţii lor, care astăzi au ajuns la vârsta la 
care pot mânui pensonul.

Evenimentul s-a încheiat printr-o agapă frăţească, cu mâncăruri 
pregătite de doamnele de la Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române din 
Budapesta.                                                                                                          G. E. E.

1. Primele Jocuri Olimpice morderne au avut loc în vara anului 1896, 
în Atena, Grecia.

2. Prima zi de vară se numeşte solstiţiul de vară.
3. Ultima zi de vară este pe 20 septembrie.
4. Pepenele este una dintre cele mai îndrăgite trataţii ale verii, dar 

ştiaţi că acesta este o legumă şi nu un fruct. Pepenele face parte 
din familia castraveţilor.

5. Pe perioada verii, Turnul Eiffel din Paris creşte în înălţime datorită 
căldurii.

6. Luna iunie a fost numită după zeiţa romană Juno.
7. Primul costum de baie pentru femei a fost realizat în anii 1800.
8. Luna iulie şi-a primit numele după împăratul Julius Caesar.
9. Cea mai lungă zi din an este atunci când are loc solstiţiul de vară.
10. Ţânţarii sunt cei mai activi pe perioada verii. Aceste insecte există 

pe pământ de mai mult de 30 de milioane de ani.
11. August a fost numită după nepotul lui Juliul Caesar. Acesta a primit 

titlul de „Augustus” care înseamnă reverend.
12. Cele mai multe furtuni se produc în perioada verii, decât în orice 

alt anotimp din an.
13. Îngheţata pe băţ a fost inventată în 1905 de către un băiat de 11 ani.

Pe lângă experiențele de care aveți parte în cursul verii 
şi a vacanței de vară, probabil sunt câteva lucruri despre 
care nu ştiaţi că se petrec sau au avut loc pe perioada verii.

Iată câteva curiozități care au loc vara!
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Valorile tradiţionale ale românilor
din Otlaca-Pustă în expoziţie la Jula

Primitorii tainei Sfântului Maslu
la Tinca

Botez ortodox în Catedrala din Jula
După Sfânta Liturghie din duminica din 7 iulie de la Catedrala 

Episcopală din Jula a avut loc botezul fetiţei Reka Oros, fiica familiei 
Gavriil şi Nicoleta Oros, născută pe 19 mai 2019. Botezul a fost celebrat 
de pr. paroh Teodor Marc. Naşii de botez au fost Andreea şi Robert Marc.

În cadrul Festivalului de folclor din Valea Crişului (Körösvölgyi 
Sokadalom), din zilele de 28–30 iunie, pentru a doua oară a avut 
loc şi o expoziţie etnografică, de această dată cu piese româneşti 
din Otlaca-Pustă. La fel ca anul trecut când au fost expuse piese 
tradiţionale din Micherechi, expoziţia a fost organizată de Auto-

guvernarea Românească a Judeţului Bichiş. Iubitorii tradiţiilor 
româneşti au putut admira pe tot parcursul celor trei zile ale 
festivalului ţesături, mobilier, vase, feţe de masă şi alte obiecte 
într-un cort special amenajat de către Autoguvernarea Românească 
a Judeţului Bichiş.                                                                                      E.Ş.

Duminică, 7 iulie, după Sf. Liturghie la Biserica 
Ortodoxă din Tinca, judeţul Bihor, România, a fost 
săvârşită Taina Sf. Maslu de obşte.

Preotul paroh de la Tinca, Mihai Iancu, dimpre-
ună cu alţi 15 clerici s-au rugat Împăratului Ceresc 
pentru tămăduirea bolilor trupeşti şi sufleteşti. 
Credincioşilor prezenţi la Sfânta Taină, atât din 
Tinca, cât şi din împrejurimile localităţii, s-a ală-
turat şi un grup de credincioşi de la Biserica Orto-
doxă din Micherechi în frunte cu preotul lor paroh 
Ioan Bun. Din grup a făcut parte şi Margareta Tat, 
primarul localităţii Micherechi, dar şi credincioşi 
de la Oastea Domnului. 
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Mihai Bihari (al doilea din stânga), împreună cu parohul şi 
credincioşii bisericii ortodoxe române din Bichişciaba, după 
Crăciunul din 2017, unde timp de două decenii a fost epitrop

Cu părinții, în crescătoria noastră de găini

Mama şi fratele Gheorghe în fața casei bătrâne

Construcția grajdului la casa părintească în anul 1958

Povestea vieţii de 90 ani
a micherecheanului Mihai Bihari (2)

(Urmare din numărul trecut)

– Pe vremea când au fost inun-
daţiile din 1970, tatăl meu avea 
deja 68 de ani. La colectivă nu 
prea mai era de lucru pentru oa-
meni de vârsta lui. Nu avea sursă 
de venit, doar vara, când era dus 
cu lucru. Apa freatică din sat a 
afectat tare mult casa bătrână 
a părinţilor mei, aşa că a trebuit 
s-o demolăm şi să contruim una 
nouă. Fratele şi sora mea aveau 
deja casă, aşa că ne-am înţeles ca 
eu, care locuiam atunci în Ciaba, 
să construiesc această casă nouă 
şi, după moartea părinţilor, să fie 
a mea. Nu aveam însă suficient timp şi pentru construcţie, şi pentru 
serviciul meu de şofer de maşină la firma de pui Barnevál. Aşa că 
m-am gândit să mă mut cu serviciul la calea ferată. Cumnata-mea 
lucra deja acolo şi ea mi-a ajutat să-mi găsesc şi eu acolo de lucru. 
Lucram în ture de 12/24 şi 12/36. Am fost agent de securitate. Atunci 
am avut mai mult timp ca să-mi ajut părinţii. Pentru construcţia 
noii case am primit bani împrumut de la stat, dar aceia trebuiau daţi 
înapoi în câţiva ani şi aveau nevoie şi părinţii mei să trăiască din ceva. 
Aşa am ajuns la ideea să ne ocupăm de creşterea puilor de găini. 

Prima dată am cumpărat o maşină de 
1200 de ouă şi mi-o reuşit. Fiind încu-
rajat de acest lucru, mi-am construit o 
maşină de clocit mai mare, cu 2300 de 
ouă. Când puii creşteau, au trebuit duşi 
la piaţă şi vânduţi. Atunci mi-am luat 
un Trabant 500 combi, cu care duceam 
puii de găină la piaţă. Cum ne-a mers tot 
mai bine, am făcut o clocitorie de 2800 
de ouă şi mi-am schimbat Trabantul cu 
maşini din ce în ce mai mari. Din 1970 
până în 1986 am avut 12 maşini pe care 
le tot schimbam. 

– Pe unde aţi umblat să vindeţi puii de 
găină?

– O parte îi vindeam în sat, iar o altă parte mai însemnată îi duceam 
la Okány. Mi-am notat atunci în carnet că în 27 de localităţi au ajuns 
puii noştri. Atunci or venit la modă puii cei albi de carne, aşa că am 
schimbat şi noi o parte să avem şi pui albi. Controalele erau destul 
de severe, lunar eram controlaţi de organele competente. Am avut 
un mare succes cu puii de găină, aşa reţetă bună de alimentaţie am 
avut pentru ei că Institutul Sanitar al Animalelor de la Bichişciaba 
mi-au cerut reţeta. Dar în 1984 a murit tata şi treptat-treptat am avut 
tot mai puţini pui de întreţinut.

– V-aţi întemeiat o familie mixtă, cu soţie unguroaică. Cum v-aţi putut 
păstra identitatea de român? Copiii ce au moştenit de la Dvs.?

– Copiii ni i-am înscris la şcoala românească de la Jula. Băiatul cel 
mare a terminat şi liceul românesc, cel mic a făcut aici numai cele 
opt clase, pentru că apoi s-a dus să înveţe meserie. Ne-am căsătorit 
cu soţia în anul 1955 şi am trăit împreună 62 de ani şi jumătate, anul 
trecut, în 2018, ea s-a stins din viaţă şi de atunci sunt văduv, dar nu 
sunt singur, pentru că băiatul cel mare m-a mutat la el la Jula, aşa că 
trăiesc împreună cu fiul şi cu nora mea. Băiatul meu cel mic trăieşte 
cu familia la Mohács. 

– Mulţi români din Ungaria vă cunosc, unii şi personal, iar alţii doar 
din mediul online. Cum şi când aţi învăţat să lucraţi la calculator? V-am 
văzut de multe ori că aţi postat pe Facebook fotografii despre Micherechi 
şi oameni din satul natal…

– Am învăţat să lucrez la calculator în anul 2005, la biblioteca din 
Ciaba, unde m-am înscirs la un curs de calculatoare pentru pensio-
nari. După ce am învăţat, băieţii mei mi-au făcut surpriza ca de ziua 
mea mi-au cumpărat un calculator. Şi de atunci mă tot perfecţionez. 
Eu foarte bine că pot să vorbesc cu copiii şi cu nepoţii prin calculator 
când vreau eu. Mă bucur să citesc pe Facebook lucruri interesante 
despre satul meu natal, Micherechi, sau să văd fotografii vechi, să 
vorbesc cu cunoştinţe vechi şi, de ce nu, să-mi fac prieteni noi. Mă 
bucur că sunt destul de bine cu sănătatea şi aşa, la 90 de ani, şi când 
pot mă duc pe jos până la clubul bătrânilor, care este doar la câteva 
străzi de casa noastră. Aşa trece mai repede timpul…               Eva Şimon
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Integramă De economii

Oraşul antic Babilon, atestat 
pentru prima dată pe o tăbliţă 
de lut în secolul al XXIII-lea î.Hr., 
a fost inclus vineri pe lista Patri-
moniului Mondial UNESCO, după 
mai multe decenii în care Irakul a 
militat pentru înscrierea sitului în 
această listă, informează postul 
Euronews.

Babilonul a fost inclus pe listă 
cu ocazia celei de-a 43-a sesiune a Comitetului patrimoniului mon-
dial UNESCO, care are loc în perioada 30 iunie – 10 iulie, la Baku, în 
Azerbaidjan.

Preşedintele irakian Barham Salih a declarat că oraşul, acum o ruină, 
a revenit la „locul său de drept” în istorie, după ani de neglijare din 
partea liderilor anteriori. Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi a 

salutat, de asemenea, vestea. „Mesopotamia este cu adevărat 
pilonul memoriei umanităţii şi leagănul civilizaţiei în istoria 
scrisă”, a afirmat liderul de la Bagdad.

Babilonul, situat la aproximativ 85 de kilometri sud de 
Bagdad, pe malul Eufratului, a fost cândva centrul unui vast 
imperiu, renumit pentru turnuri şi templele din cărămizi 
de lut, cunoscute drept zigurate. Grădinile suspendate ale 
Semiramidei, aflat în zona Babilonului, construite în timpul 
regelui Nabucodonosor al II-lea, au fost una dintre cele 
şapte minuni ale lumii.

În anii 1970, în cadrul proiectului de restaurare ordonat de dictatorul 
irakian Saddam Hussein, zidurile şi arcurile palatului sudic au fost re-
construite într-un mod rudimentar peste ruinele existente, provocând 
daune semnificative. Distrugerile au continuat în timpul intervenţiei 
americane în Irak în 2003, când trupe americane şi poloneze au con-
struit o bază militară în zona ruinelor babiloniene.

Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Casa: A; DUO; A; APATI; TRAC; AIEVEA; O; ORZ; 
ILIAC; TESLA; BH; BA; IARASI ; MAT; INEL; RE-
CUL; ANI; NEAOS, TE; ATE; CATA; C; ADUNA; 
V; EB;  UITUCA; LIHNI; OR; HOT; TEURI; CA-
MARUTA.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

– Tată, tu crezi în fantome?
– Nu, fiule! Nu există aşa ceva.
– Dar servitoarea mi-a spus că ele există!
– Atunci împachetează cât de repede poţi. 
Ne mutăm!
– De ce, tată?
– Noi nu avem servitoare!

Doi indieni stăteau pe o culme şi se uitau în 
zare, fiecare în direcţie opusă. Ochi-de-Şoim 
spune:
– Vin doi!
Ochi-de-Vultur îl întreabă:
– Sunt bine făcuţi?
– Sunt mari… muşchiuloşi!
– Ce sunt? Feţe palide sau indieni?
– Feţe palide!
– Sunt prieteni sau duşmani?
– Prieteni!
– De unde ştii?
– Se ţin de mână!

O blondă apetisantă citea o carte în parc, pe 
bancă. Iţic se apropie de ea cu gând s-o agaţe.
– Ce carte citiţi, doamnă? întrebă el.
– Teoria amorului. Aici scrie că cei mai virili 
bărbaţi sunt evreii şi indienii.
– Doamnă, daţi-mi voie să mă prezint: Iţic 
Winnetou.

Ăla micu’ trage o gură de tărie, se îneacă, tuşeş-
te zdravăn şi după ce-şi mai revine, întreabă:
– Apăi, tată, cum poţi tu be’ asta, că tare-i rea?
– Vezi, băiete… Şi mama ta crede că noi aici 
ne distrăm!

– Dragul meu, poţi să mă feliciţi! Astăzi am tre-
cut de şase ori pe culoarea roşie a semaforului 
şi n-am fost amendată, iar cu banii economisiţi 
mi-am luat această superbă rochiţă!

Oraşul antic Babilon a fost inclus
pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO
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Dr. Alin Ciupală:
Lumea rurală românească 

acum o sută de ani.
Istorie și imagini

C O N G LO M E R A ,   c o n g l o m e -
rez, vb. I. Tranz. şi refl. A (se) uni, a 
(se) îngrămădi într-o masă unică. 
– Din fr. conglomérer,  lat. con-
glomerare.

Albumul îşi propune să reali-
zeze o istorie în imagini a satului 
românesc aşa cum era surprins 
de către fotografi acum o sută 
de ani, în perioada construirii 
României Mari. În aceste ima-
gini apar oamenii, locuinţele şi 
ocupaţiile lor, dar şi fragmente 
de viaţă cotidiană. Un loc aparte 
îl ocupă vizita regelui Ferdinand 
şi a reginei Maria prin câteva din-
tre satele Transilvaniei în 1919. 
Imaginile reprezintă reproduceri 
ale unor cărţi poştale ilustrate şi 
fotografii de epocă, originale şi 
inedite, aflate, pe de o parte, în 
Colecţia dr. Alin Ciupală, iar, pe 
de alta, în colecţia fotografică a 
Arhivelor Naţionale ale Români-
ei. Li se adaugă un studiu istori-
ografic introductiv şi legendele 
explicative, texte semnate de 
colecţionar.

Ediţie bilingvă româno-en-
gleză.

Cartea a apărut în 2019, la Edi-
tura Monitorul Oficial.
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O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viața și tradițiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonați-vă la

la prețul 
de anul trecut!

-FOAIAe

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

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

...................................................
În emisiunea în limba română 
a postului public de televiziune 
de această dată vă prezentăm o 
nouă publicaţie despre românii 
din Chitighaz şi vă conducem la 
o serbare câmpenească deose-
bită, la Sărbătoarea rozelor de 
la Szőreg (Sirig, cum o numesc 
românii din jurul Seghedinului), 
unde a susţinut un concert me-
morabil alături de formaţiile ma-
ghiare şi o formaţie românească.
Realizator: Ştefan Crâsta

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

Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: Marius Maghiaru 
E-mail: uniuneaculturala@gmail.com
Website: www.romanul.hu...................................................
Autoguvernarea pe Ţară
a Românilor din Ungaria (AŢRU)
5700 Jula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: (+36-66) 463-951
Vicepreşedinte: 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 folosiți acest număr de 
telefon pentru a comunica situații de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariții de persoane), care reclamă 
urgență - la acest număr de telefon nu 
se fac programări și nu se furnizează 
informații consulare.
Ambasador: Marius Lazurcă
Website: http://budapesta.mae.ro/
E-mail: budapesta@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431,
                   (+36-62) 424-429
Telefon mobil de 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, piața Dugonics nr. 2.
E-mail: rki.szeged@invitel.hu

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

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

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

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

Lectură

miercuri, 17 iulie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 17 iulie, Duna World, ora 13.50

...................................................
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Excursie la Alba Iulia
a pensionarilor români din Jula

Excursie la Alba Iulia
a pensionarilor români din Jula
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În organizarea Clubului Pensionarilor Români din Jula, un 
grup de români a participat, în zilele de 25, 26 şi 27 iunie, la o 
excursie în România, vizitând atracţiile turistice ale oraşelor 
Alba Iulia şi Deva, şi rugându-se la Mănăstirea Râmeţ, din Munţii 
Trascăului, una dintre cele mai vechi aşezăminte călugăreşti 
din Transilvania.

După întoarcerea acasă, organizatorul excursiei, preşedintele 
Clubului Pensionarilor Români din Jula, domnul Gheorghe Marc
ne-a mărturisit că au avut bucuria de a petrece trei zile minunate 
în ţara-mamă, iar condiţiile bune de călătorie şi de cazare nu au 
îngreunat viaţa pensionarilor în acele zile toride de caniculă.

„Scopul nostru principal a fost să ajungem într-o zonă plină 
de istorie, într-un oraş cu mare însemnătate pentru românii 
de pretutindeni, la Alba Iulia, să vedem acele locuri unde s-au 
petrecut multe evenimente istorice importante. Am avut bucuria 
să găsim la Alba Iulia şi un loc de cazare foarte frumos, cu con-
diţii excelente, fiind cazaţi la Căminul Bisericesc „Peregrinus” al 
Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Pentru găsirea acestui loc 
superb îi suntem recunoscători părintelui Petru Puşcaş, paroh la 
biserica Sf. Paraschiva din Jula. Ne-am propus deci să vizităm în 
primul rând Cetatea Alba Carolina, un loc foarte frumos resta-
urat în anii trecuţi, un loc plin de istorie. Am avut norocul de a 
fi ghidaţi prin Cetate de către un ghid foarte însufleţit, care a 
povestit grupului nostru multe lucruri interesante din istoria 

noastră comună. Aici s-a vizitat Muzeul Unirii şi Sala Unirii, unde 
s-a înfăptuit pe 1 Decembrie 1918 Unirea cea mare a românilor, 
catedrala ortodoxă şi catedrala romano-catolică, Castrul Roman 
şi altele. A doua zi am vizitat Mănăstirea Râmeţ, despre care pot 
să spun, personal că, este unul dintre cele mai frumoase locuri pe 
care le-am văzut vreodată. Este minunată atât mănăstirea, cât şi 
peisajul din jurul ei. Cu atât mai tare m-am întristat acum câteva 
zile, când am auzit la radio, că un incendiu a distrus o parte a acestui 
loc sfânt. Am avut nocorul şi aici să fim ghidaţi de o măicuţă, care 
ne-a povestit multe lucruri interesante despre biserica şi muzeul 
mănăstirii. În ultima zi, care a fost dedicată călătoriei spre casă,
ne-am oprit în centrul oraşului Deva, unde am vizitat cetatea istorică 
a Devei, construită în vârf de munte. Ne-am întors acasă cu multe 
amintiri frumoase, cu momente plăcute petrecute împreună de 
către pensionarii grupului nostru”, ne-a spus dl. Gheorghe Marc.

Excursia pensionarilor români din Jula a putut fi posibilă unui 
sprijin financiar obţinut prin proiect la Fondul „Bethlen Gábor” al 
Cancelariei Primului Ministru al Ungariei, dar şi ajutorului primit 
din partea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, a Cen-
trului de Documentare 
şi Informare al AŢRU 
şi al Autoguvernării 
Româneşti din Jula
.                                       E.Ş.
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