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Poza săptămânii

29 iulie, luni, Sf. Mc. Calinic, Mamant și Veniamin; Sf. Mc.
      Teodota cu fi ii săi
30 iulie marţi, Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; 
      Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
31 iulie, miercuri, Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci;
     Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea 
1 august, joi, Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei 
2 august, vineri, Aducerea moaștelor Sf. Întâiul Mc. și Arhid. 
     Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian
     cel Mare 
3 august, sâmbătă, Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf.
   Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic
4 august, duminică, Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea 
     moaștelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia. Duminica a VII-a după Rusalii
    (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum)

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

Expoziție internațională 
de pictură
la Muzeul Munkácsy

Aşezarea pietrei de 
temelie la sala de sport
a şcolii din Chitighaz

„De la Baia Mare până
la Braşov” – o nouă 
expoziție de picturi
în Galeria Cohan din Jula

Sursa foto: internet

Dacă ai reușit în viață, nu te agăța de nereușitele 
altuia, pentru a nu trezi în tine viermele cel aprig 
al orgoliului și patima înfumurării. Reușita este 
energia iubirii și a capacității tale de acceptare a 
vieții, dar ea nu rămâne nemișcată, nu este ca un 
munte sau ca un ocean.

Îngâmfarea și trufi a reușitei te coboară, încetul cu încetul, de pe soclul 
tău, căci ele desenează pe cerul vieții tale evenimente specifi ce lor.
Slăbește, bucură-te și taci! Lasă-te de fumat, bucură-te și taci! Curăță 
ograda ta, bucură-te de curățenie și lasă gunoiul vecinului acolo unde 
vecinul însuși l-a pus. Căci între vecin și gunoiul din curte există o relație 
ascunsă, niște emoții pe care nu le cunoști, sentimente pe care nu le 
vei bănui vreodată și cauze ce vor rămâne, poate pentru totdeauna, 
ascunse minții și inimii tale.
Între omul gras și grăsimea sa există o relație ascunsă. O înțelegere. 
Un secret. Un sentiment neînțeles. O emoție neconsumată. O dragoste 
respinsă. Grăsimea este profesorul grasului. Viciul este profesorul 
viciosului. Și în viața noastră nu există profesori 
mai severi decât viciile și incapacitățile noastre.
Acum știu, știu că orice ură, orice aversiune, orice 
ținere de minte a răului, orice lipsă de milă, orice 
lipsă de înțelegere, bunăvoință, simpatie… este 
un păcat și o spurcăciune.        Nicolae Steinhardt

Tramvaiul să se descurce cum vrea!!!

Î n organizarea Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria 
și a Școlii generale bilingve române din Chitighaz, pe 30 iulie 

va avea loc la Chitighaz un eveniment festiv, în cadrul căruia va fi 
amplasată piatra de temelie pentru noua sală de sport a școlii. Sala 
de sport a școlii va fi construită printr-un proiect EFOP-4.1.5.-16-2017-
00100. Programul care va începe la ora 11.00, la Chitighaz, (str. Szent 
Imre, nr. 89), va cuprinde cuvântul de deschidere al doamnei Erica 
Borbély, directorul instituției, precum și al domnilor Traian Kreszta, 
purtător de cuvânt al românilor din Ungaria în Parlamentul de la 
Budapesta, dr. Fürjes Zoltán, secretar de stat și Herczeg Tamás, parla-
mentar. Evenimentul cuprinde şi un program cultural al elevilor şcolii 
din Chitighaz, aşezarea pietrei de temelie şi la final o recepţie. A.B.

Î n organizarea Primăriei orașului, a Muzeului Munkácsy Mihály 
și a Asociației de artă „Békéstáji” din Bichișciaba, pe 26 iulie a 

fost deschisă expoziția „Atelierul internațional de pictură din Bichiș-
ciaba, ediția XV”. Expoziția care cuprinde lucrări ale artiștilor plastici 
maghiari, români și alte naționalități, a fost vernisată de către Gyar-
mati Gabriella, coordonatorul atelierului de pictură și istoric de artă 
al Muzeului Munkácsy Mihály. Lucrările expuse pot fi văzute până 
pe 15 septembrie în sala „Honfoglalók” a muzeului bichișean.    A.B.

În sâmbăta din 1 iunie, la Galeria Cohan din Jula s-a deschis o ex-
poziţie din colecţia de picturi de nivel internaţional a medicului 

neurolog Böhm József din Germania, colecționar originar din Oradea. 
Acesta a împrumutat orașului Jula, pe timp de vară, 59 de lucrări ale 
unor pictori cu legături în Baia Mare, Oradea, Cluj și Brașov, pentru 
a putea fi vizionate de turiști și de publicul julan.

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 și 18.00.                                    E.Ş.

Foto: Gyulai Hírlap
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În perioada 1–12 iulie, Asociaţia Şcolii Libere de Artă Plastică din 
Judeţul Bichiș a găzduit în atelierele de creaţie ale Şcolii pro-
fesionale „Harruckern János” din parcul Castelului Almásy din 
Chitighaz, o nouă ediţie a taberei de creaţie, la care au răspuns 
și anul acesta prezent aproximativ patruzeci de artiști plastici 
și amatori adulţi și copii din Ungaria, România și Slovacia. Ca 

în fiecare an, locul de desfășurare a fost la Castelul Almásy cu 
peisajul său pitoresc, și atmosfera minunată și liniștită pentru 
creaţie, loc care a primit artiștii la cea de-a 39 ediţie, care a avut 
ca temă „Asimetria”. Vernisajul de încheiere a lucrărilor taberei 
a reunit toate creaţiile efectuate la tabără în cele 12 zile, într-o 
expoziţie care a avut loc pe 12 iulie.

Creații şi prietenii de patru decenii
în tabăra de la Chitighaz

În urmă cu 39 de ani, tabăra a fost în-
fi ințată de către doi artiști plastici din 
Chitighaz. Valeria Megyeri a continuat ac-
tivitatea lor, dumneaei este de trei dece-
nii și jumătate motorul acestor întâlniri 
internaționale la care vin artiști plastici 
consacrați și amatori din mai multe țări. 
Din anul 1994, Asociația Școlii Libere de 
Artă Plastică din Județul Bichiș în carul 
căreia funcționează tabăra, este ajutată 
de către Deli Zoltánné Szabó Éva, preșe-
dintele asociației, dar și șefa grupului 
de pictură emailată a taberei. „Tehnica 
de pictură email pe foaie de cupru este cea mai îndrăgită de doam-
nele de vârsta a doua, dar și de tinere care pășesc pentru prima dată 
la tabără pentru a crea. Emailul nu este altceva decât praf de sticlă 
topit pe foița de cupru. La început când am învățat regulile de bază 
ale acestei tehnici nu eram eu conducătoarea acestui grup, dar de 
30 de ani de când funcționează acest cerc aici la tabără am reușit să 
învăț foarte multe tehnici de lucru al acestui gen de creație încât mă 
bucur să le împărtășesc celor care își doresc să învețe”, ne-a mărturisit 
președinta asociației. 

Liviu Leonte, artist plastic din Arad, folosește o tehnică interesantă 
cu bani vechi. Cum a ajuns la această tehnică și despre impactul pe 
care îl are această tabără pentru cei care vin în fi ecare an să-și petreacă 
două săptămâni de vacanță la Chitighaz, domnul Leonte ne-a mărtu-
risit urătoarele: „Este o tehnică care se numește colaj sau tehnică de 
transfer. Este un mod de artă… Sunt artiști plastici care lucrează numai 
colaj. Eu încerc să fac o combinație între colaj și culoare. Ideea mi-a 
venit de la bancnotele vechi, pe care încerc să le folosesc, să le pun în 
valoare. Fac acum o lucrare pentru tabără, folosesc lac, aracet, lipim 
moneda, după care se vine cu culoare, foiță, se poate scrie, se poate 
face semne, important este paleta de culori pe care ți-o alegi. Este o 
tehnică folosită de mulți pictori, nu este inventată de mine, diferă doar 
modul de exprimare al fi ecăruia. Impactul taberei asupra celor care 
vin aici este că fi ind mulți vedem unul la altul noutăți. Schimbăm idei. 
Dacă ești atent poți să vezi câte-o tehnică nouă care te poate ajuta. 

Sau eu pot să ajut pe cineva. Un impact 
major nu aș putea spune, deoarece vii 
aici pregătit. Când am venit aici știam ce 
am de făcut, dar înveți totuși multe lu-
cruri utile. Vin aici din 2013, când am fost 
invitat de o colegă care vine și ea aici de 
mulți ani. De atunci vin constant în fi ecare 
an și abia aștept perioada aceasta a verii 
când pot să fi u aici. Îmi place atmosfera, 
îmi place locația, e foarte multă liniște 
îmi plac colegii. Toată lumea are același 
scop, de a crea, schimbăm idei, informații 
și e o atmosferă relaxantă, pentru mine 

aproape e ca o vacanță. Lucrezi mult dar nu te simți obosit, pentru că 
te stimulezi. Totul face să fi e o atmosferă plăcută, asta te face să-ți 
dorești să vii în fi ecare an. E o perioadă aleasă foarte bine, e cald, spațiu 
sufi cient de lucru, aproape tot ce-și dorește un artist.”

Tabăra găzduiește și artiști care se întorc de 20 sau 30 de ani aici, 
cum este domnul Gyöngyösi Károly de la Kunágota, care pictează din 
pasiune și iubește mediul și prietenii pe care și i-a făcut în decursul a 
trei decenii. „Eu am început foarte târziu să pictez, 50 de ani am fost 
profesor de sport și de la tatăl meu am învățat să desenez, dar nu 
m-a prea preocupat asta în tinerețe. Mai târziu m-am îmbolnăvit de 
inimă, am avut mai mult timp liber, iar copii mi-au cumpărat un set 
pentru pictură și au zis să le demonstrez ce știu. Așa a început pasiunea 
mea pentru pictură și de 22 de ani port această geantă cu vopsele cu 
mine oriunde mă duc. Îmi place să pictez acasă singur, dar de când 
știu de această tabără vin aici de 20 de ani la tabără cu motocicleta 
de la Kunágota.”

Un „tânăr” artist, dar plin de pasiune și dor creator este domnul 
Victor Hotean din Beiuș: „Prin intermediul vecinei noastre de la Jula, 
Eva Iova-Șimon am venit aici prima dată în urmă cu 3 ani și ne-a plăcut 
foarte mult aici, atât mie cât și soției mele, care a învățat de anul trecut 
să facă email pe foiță de cupru. Eu doar de 3 ani pictez, de când am 
ieșit la pensie. Aici pot socializa, învăț diferite tehnici și atmosfera 
care s-a creat aici e una familială, unde te simți ca acasă. Acesta este 
și secretul acestei tabere: atmosfera plăcută, nu te simți stânjenit, 

suntem de toate vârstele, de toate stilurile și totuși ne 
unește atmosfera asta și dorința de a face ceva frumos.”

Anca Becan
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Botez nou-testamentar la penticostalii
din Micherechi

La Biserica Penticostală nr. 1 din Micherechi, în duminica din 
14 iulie a avut loc un botez nou-testamentar în apă. Programul a 
început cu ora de rugăciune, condusă de către Ioan Gurzău, unul 
dintre prezbiterii bisericii. 

Au fost două persoane, Adriana Juhász și Vanessa Iurașoc, care s-au 
hotărât să facă acest legământ în fața lui Dumnezeu și a întregii 
biserici, încredințându-și viața în mâinele Mântuitorului nostru 
Isus Hristos.

La sărbătoarea celor în haine albe au fost prezente familiile lor, 
rudenii, creștini, cunoscuți și toți cei care cu drag au venit să fie 
părtași la sfântul legământ.

De la ora 10:00 a avut loc programul de evanghelizare, la care a 
fost prezent păstorul bisericii Durkó Albert, care a salutat în limba 
maghiară pe toți și a cerut binecuvântarea peste întregul program, 
iar în limba română fiind salutați de unul din prezbiterii bisericii, 
Viorel Bogdan. El ne-a citit un verset din Apocalipsa 19:13: „Era îm-
brăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: Cuvântul lui 
Dumnezeu…” Acesta este Numele lui Isus în ceruri și aș vrea ca de El 
să ne lipim inima și de pe acum să ne pregătim inimile în ascultarea 
Evangheliei.

Timpul de închinare a fost susținut de către tineretul, membrii 
bisericii și de candidatele îmbrăcate în haine albe, cu cântări și 
mărturisiri despre dragostea nemărginită a Creatorului nostru, care 
și-a dat viața pentru noi.

Cuvântul din Scriptură a fost vestit de către Durkó Albert din 
Faptele Apostolilor capit. 8:26-40. Este un pasaj biblic care ne po-
vestește întâmplarea lui Filip cu famenul etiopian, cum famenul 
deși nu l-a cunoscut pe Isus, nu a avut o întâlnire personală cu El 
prin propovăduirea Evangheliei de către Filip, într-un final a luat o 
decizia în inimă și a ajuns ca să-l primească ca Domn și Mântuitor 
personal în viața lui, versetele 36-38: „Pe când își urmau ei drumul 
au dat peste o apă. Și famenul a zis: Uite apă, ce mă împiedică să fiu 
botezat? Filip a zis: Dacă crezi din 
toată inima, se poate. Famenul 
a răspuns: Cred că Isus Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu. A po-
runcit să stea carul, s-au coborât 
amândoi în apă și Filip a botezat 
pe famen.”

„Nici o întâlnire, nici o situație 
din viața ta nu este la voia întâm-
plării. Dumnezeu a pregătit fie-
care moment, fiecare persoană 
care trebuie să o întâlnești, nici 
măcar plicul din cutia poștală nu 
ajunge din greșeală la tine. Nici 
voi nu v-ați întâlnit din greșeală 
cu Isus, și sunteți aici îmbrăcate 
în haine albe pentru că Dumne-
zeu are un plan cu fiecare dintre 
noi, trebuie să asculți chemarea 

Lui și voi azi ca mărturie că a-ți auzit-o faceți acest pas important 
din viața voastră.”

Candidatele au răspuns cu cuvintele „DA, CRED” că Isus Hristos 
este Fiul Lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Au fost bote-
zate la porunca Lui în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. 

La sfârșitul slujbei, după rugăciunea de binecuvântare și punerea 
mâinilor, au primit ca și amintire din partea bisericii un buchet de 
flori, iar doamna primar Margareta Tat a adresat un cuvânt de salut 
și un buchet de flori fiecăruia.

După încheierea programului, toți oaspeții adunării au fost invitați 
în curte la un ceai și cozonac.

Le dorim celor ce s-au botezat să umble pe calea credinței până 
la sfârșit. Ne rugăm, de asemenea, pentru toți consătenii noștri, ca 
dincolo de binecuvântările pământești, Bunul Dumnezeu să le facă 
parte de înnoirea vieții și de bucuria mântuirii în veacul acesta și în 
cel viitor.                                                                                 Carina Paula Juhász
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În vechea bibliotecă universitară din Seghedin

Dr. Lazăr Poştaş
(1934–2019)

Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

Un director român al Bibliotecii Universitare 
din Seghedin

După Tratatul de la Trianon și după ce Transilvania trece la România, 
Universitatea Maghiară de la Cluj se mută la Seghedin. E momentul în 
care orașul devine centru universitar. De-a lungul anilor, până astăzi, 
la Universitatea din Seghedin au studiat sau au predat și români din 
Ungaria, din Banat și din Transilvania. De altfel, există aici o Catedră 
de Limba și Literatura Română înființată inițial la Budapesta, acum 
70 de ani, care pregătește și în prezent profesori și învățători pentru 
școlile din Ungaria. Printre universitarii români de la Seghedin s-a 
numărat și brașoveanul Constantin Sulică, în documentația maghiară 
Sulica, rar și Sulika Szilárd. 

Constantin Sulică s-a născut la Brașov, în 1884, pe 8 august. A ab-
solvit Universitatea din Budapesta, unde, în 1906 a primit diplomă 
de profesor de latină și istorie, apoi a absolvit și studiile doctorale. 
A fost bursier Gojdu al colegiului Eötvös Collegium. Din 1934 este 
conferențiar pe teme de filologie ro-
mână la Universitatea din Seghedin, 
iar din 1936 devine directorul Bibli-
otecii Universitare din Seghedin. În 
arhiva Universității am găsit că, în 
anii petrecuți la Seghedin, a locuit pe 
strada Horthy Miklós, cea care astăzi 
poartă numele Calea Ștefania, o fru-
moasă stradă de pe malul Tisei, dar și 
pe Bulevardul Attila körút, la numărul 
21. Între 1940–1944, Constantin Sulică 
este profesor de română la Unive-
sitatea din Cluj. Lucrările filologice, 
arhivistice și muzeologice ale lui Con-
stantin Sulică, publicate mai ales în 
maghiară și în franceză, sunt aproape 
necunoscute în cultura română. S-a ocupat de arhivistică și biblio-
teconomie, de relațiile literare maghiaro-române. Unele studii ale 
sale sunt foarte actuale. De exemplu, a abordat din punct de vedere 
psihologic problema plagiatului literar, în lucrarea cu titlul A modern 
plagizátor lélektana (Psihologia plagiatorului modern), apărută în 1944. 
Constantin Sulică murit la Budapesta, la 20 decembrie 1948 și este 
îngropat în cimitirul Farkasréti Temető. Constantin Sulică a avut și 
un frate, Nicolae Sulică, istoric literar, profesor de română la Brașov 
și autor de manuale pentru elevii de școală generală. 

Mihaela Bucin

Lazăr Poștaș s-a născut în Cenadul Unguresc, sat locuit cândva doar 
de români și sârbi, la 2 ianuarie 1934, ca al doilea copil a soților Ioan 
Rus și Emilia Popon. Tatăl său, Ioan Rus, a fost poștașul satului, iar la 
începutul anilor 1930 pentru aș putea exercita profesia a fost obligat 
să-și schimbe numele. Pentru că toată lumea din sat îl cunoștea de Ioan 
poștașul, și-a luat în anul 1932 și oficial numele de Ioan Poștaș (Postas 
János în maghiară). Fratele mai mare a lui Lazăr a murit în fragedă 
copilărie, iar fratele său mai mic, Szilárd a devenit poștaș precum tatăl 
lor și a practicat această meserie în Cenad, între 11 februarie 1936 – 14 
februarie 1998, după care s-a mutat la Budapesta, unde a ieșit la pensie 
din funcția de tipograf.

Având rezultate excelente la învățătură, profesorii săi l-au îndrumat 
pe Lazăr Poștaș să-și continue studiile la școala românească din Jula. 
Aici a absolvit clasele 7–8, dar și primul și al doilea an de liceu, între 
prima generație de absolvenți ai liceului nou înființat. Și-a continuat 
studiile liceale la Liceul József Attila din Macău, unde a absolvit în 
1953. După absolvire, și-a continuat studiile la Universitatea de Drept 
din Seghedin, unde a obținut, în 14 iunie 1958, diploma de Drept. Și-a 
început cariera juridică în calitate de raportor la Tribunalul din Mișcolț. 
Din 1962 a devenit avocat stagiar la Hódmezővásárhely. Și-a câștigat 
experiența în domeniul misterelor juridice alături de avocații profe-
sioniști. Din 1970 a devenit avocat la Macău. Din anii '80 a fost 20 de 
ani președinte al Comitetului Disciplinar al Camerei Judecătorești a 
Tribunalului din Seghedin. A practicat avocatura timp de 56 de ani. La 
30 iunie 2014 s-a pensionat la vârsta de 80 de ani. A reprezentat clienți 
a căror a treia și a patra generație le-a fost el avocat. În septembrie 2008 
a fost distins cu o diplomă de aur, iar în 2018, cu o diplomă de diamant.

A vorbit excelent în limbile maghiară, română, sârbă, italiană și 
latină. În plus, pe lângă dreptul civil, el a fost specializat în vânzarea și 
cumpărarea de bunuri imobiliare, dreptul familiei, succesiuni și dreptul 
social. La cererea Ambasadei României în Ungaria a reprezentat de 
multe ori cetățenii români în probleme (condamnați în Ungaria, cu 
probleme de transport, etc.). A ajutat activitatea Uniunii Culturale a 
Românilor din Ungaria între anii 1970–1980. A participat de fiecare 
dată cu mult drag la întâlnirile de promoție ale liceului românesc 
pentru a se întâlni cu foștii săi colegi de clasă, ca de exemplu cu Ţeți 
néni și cu foștii săi profesori Lucia Borza și Teodor Oltean.

La 14 martie 1971 s-a căsătorit cu Maria Tóth, li s-au născut cei doi fii, 
Petru și Romulus. În octombrie 2013, Lazăr Poștaș s-a mutat cu soția 
sa de la Cenadul Unguresc la Macău, iar la sfârșitul lunii octombrie a 
aceluiaș an a avut o intervenție chirurgicală severă la inimă, așadar se 
pensionează definitiv la 30 iunie 2014, după 56 de ani de muncă, însă 
și după pensionare a fost interesat de foarte multe lucruri și a avut o 
minte lucidă. Citea săptămânal „Foaia românească” și diverse reviste 
istorice. A scris glose și note despre diferite articole interesante din 
care le citea fiilor săi.

În 2018, la nunta fiului său Romulus încă a dansat mireasa. În luna 
mai a anului 2019 sănătatea i s-a mai înrăutățit, încă citea revistele 
„Foaia românească” și „History”, dar nu a mai avut putere să-și facă 
notițele preferate. Cu inima foarte slăbită, ajutorul medicilor a fost 
zadarnic, astfel în dimineața zilei de 12 iunie, inima lui a oprit să mai 
bată. 

Lazăr Poștaș a trecut la cele veșnice la vârsta de 85 de ani, așa s-a 
întrerupt drumul său lung și activ pe acest pământ. Pe 25 iunie 2019, 
la Macău a fost condus pe ultimul drum de familie, rude, foști colegi 
și foști clienți.                                                                                       Romulus Poștaș
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Un profesor ca toți profesorii… 
aiurea, nu e deloc precum toți 
profesorii, după cum se va ve-
dea mai încolo… preda la o școală 
obișnuită. Nu știm exact ce ma-
terie, putea fi filozofie sau, de ce 
nu, chimie? Adică putea fi un om 
înțelept, indiferent de disciplina 
în care se specializase. Ei bine, la 
una dintre orele sale, poate chiar una de dirigenție, dascălul se gândi 
să predea elevilor săi o lecție de viață.

Așa că a pus pe catedră un borcan mare și gol. În care a început să 
bage mingi de tenis. I-a întrebat pe elevi dacă ei consideră că recipi-
entul e plin. Cei mai mulți au spus că da. Tacticos, profesorul a scos 
de sub masă o pungă cu pietricele pe care le-a deșertat în borcan, 
agitându-l ușor, pentru ca ele să pătrundă printre mingi. I-a întrebat 
din nou pe cei din sală dacă borcanul e plin. Mai mulți decât data 
trecută au răspuns afirmativ. Desigur, povestea nu se putea opri aici, 
așa că a urmat o cutie cu nisip să apară pe catedră. Tacticos, bărbatul 
a golit-o în borcan. Insinuanți cum îi știm, grăunții s-au strecurat cu 
abilitate în toate golurile de aer rămase între mingi și pietricele. De 

data aceasta, clasa n-a mai așteptat întrebarea și a spus în cor că… 
borcanul e plin! Ei bine, eroul nostru, căci, cum poate fi numit altfel 
un om care e preocupat să-i învețe pe cei pe care-i are temporar în 
grijă nu doar ecuații sau reguli gramaticale, ci și lucruri care i-ar putea 
ajuta puțintel mai mult în viață, a mai scos, el știe de unde, două cești 
cu ceai. Pe care l-a turnat în borcan, umplându-l, de această dată, 
definitiv. Evident, adolescenții au râs, pentru că suntem întotdeauna 
dispuși să ne amuzăm atunci când lucrurile nu se arată a fi așa cum 
credeam noi. Mai ales când asta nu ne prea afectează. 

Și, evident, a sosit și morala: mingile de tenis reprezintă lucrurile 
cu adevărat importante, familia, prietenii, sănătatea, pasiunile, lupta 
pentru o cauză. Dacă doar acestea ar exista, viața tot ar fi plină. Pie-
tricelele contează și ele, într-o proporție oarecare: serviciul, bunurile 
materiale, călătoriile. În schimb, nisipul ilustrează restul lucrurilor 
mărunte. Ideea e că, dacă pui în borcan întâi nisip sau pietricele, și-l 
umpli, nu vei mai avea loc pentru mingi. Așa că e foarte important 
să-ți stabilești prioritățile și să încerci să le urmărești, fără să-ți pierzi 
vremea, energia și neuronii cu “nisipul”.

Bine, bine, și ceaiul? Se vede treaba că, oricât de plină ar părea viața 
ta, e loc întotdeauna pentru două căni cu ceai băute cu un prieten.

sursa: Internet

Petrecuse cu chitara
toată vara.
Însă iată că-ntr-o zi
când vifornița porni, 
Greierele se trezi
fără muscă, fără râmă, 
fără umbră de fărâmă.
Ce sa facă?…Hai să ceară
la Furnică, pân’ la vară, 
niscai boabe de secară.
- “Pe cuvânt de lighioană, 

voi plăti cinstit cucoană, 
cu dobânzi, cu tot ce vrei!…”
Dar Furnica, harnică, 
are un ponos al ei:
nu-i din fire darnică
și-i răspunde cam răstit:
– Astă-vară ce-ai pățit?
– Dacă nu e cu bănat.
zi și noapte am cântat
pentru mine, pentru toți…
– „Joacă astăzi dacă poți!”

Joc de cuvinte

Greierele 
şi furnica 

Joc de vară –
Descoperă cuvântul din bilele colorate

Poveste cu tâlc despre un borcan
şi mingi de tenis

Fabulă
de La Fontaine

Scrie pe fiecare 
„treaptă” un nume 

care începe, dar
se și termină

cu litera A sau a.
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Placheta Bălcescu
pentru două eleve eminente

Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula a acordat și în acest an 
Placheta Bălcescu, drept recunoștinţă pentru rezultatele ex-
cepţionale la studii, printre care sunt remarcate și succesele în 
domeniul limbii și culturii românești. În anul 2019, Placheta 
Bălcescu a fost decernată pentru două eleve eminente: Lidia 
Miron și Vanessa Iurasoc.

Performanţa nu se obţine 
fără sacrificii

Lidia Miron: „Privind înapoi 
la anii de liceu de la N. Bălcescu 
mă cuprind emoțiile. Au fost 4 
ani minunați de care o să-mi aduc 
aminte de fiecare dată cu mult 
drag. Am cunoscut mulți oameni 
de treabă, am legat prietenii, sper 
că pe o viață. Am găsit aici un ca-
dru familiar și călduros. Profesorii 
au fost deosebiți, ne-au predat 
orele cu drag, ne-au educat, ne-
au încurajat și nouă ne-a fost o 
plăcere să fim la cursuri. Materia 
mea preferată a fost matemati-
ca, predată de profesorul Gábor 
György. Am terminat examenul 
de bacalaureat cu succes. Au re-
ușit destul de bine examenele 
la nivel superior și îmi rămâne 
să mă pregătesc pentru școala 
superioară. Îmi doresc să intru 
la universitatea de medicină. 
Performanța nu se obține fără 
sacrificii, iar de acum încolo mă 
așteaptă ani și mai severi. Anul 
acesta am fost una dintre no-
rocoșii care au primit Placheta 
Bălcescu, lucru care a fost pentru 
mine o mare onoare, dar sunt 
bucuroasă și pentru că am pri-
mit premiul acesta, alături de 
prietena mea deosebită Vanessa.

După ce o să mă văd înscrisă la 
universitate o să-mi petrec puțin 
în vacanța de vară care mi-a mai 
rămas, deoarece în timpul meu 
liber prefer să merg cu prietenele 
mele la plimbare, să stau seara 
în oraș, și vara mai ales să ies în 
aer liber, să stau cu familia la un 
grătar, să merg la ștrand. Îmi pla-
ce foarte mult să ascult muzică, 
așadar mai am puțin din această 
vacanță și o să gust din toate cele 
amintite mai sus, câte puțin.”

Reușita mea se datorează ambiţiei, muncii minuţioase, 
perseverenţei 

Vanessa Iurasoc: „Îmi place foarte mult sportul. Am practicat 
voleiul, dar îmi place și tenisul. Sunt mândră că am putut face parte 
din echipa de fete a liceului și am obținut rezultate frumoase. Îmi 
amintesc cu drag întotdeauna de cei patru ani de liceu, care au 
trecut atât de repede încât nu-mi vine să cred că deja doar în gând 
pot să mă mai întorc în toată energia și emoțiile trăite de atunci. 
Liceul a fost un capitol deosebit din viața mea, unde am învățat și 
experimentat multe lucruri frumoase care m-au format într-un fel 
sau altul. Cu siguranță îmi va rămâne o amintire plăcută participarea 
și obținerea locului întâi la OKTV la Olimpiada de Limba și Litera-
tura Română. Cel mai special moment a fost când a venit doamna 
dirigintă aducându-mi vestea că sunt propusă să fiu bursiera școlii. 
Acest lucru s-a și materializat în fapte. Iar faptul că la Budapesta 
distincția mi-a fost înmânată de secretarul de stat Fülöp Attila îmi 
va rămâne o amintire pe viață.

Sunt foarte mulțumită cu rezultatele de la bac. Am avut foar-
te mari emoții, pentru 
că mi-am dorit să obțin 
note cât mai mari. Sunt 
bucuroasă că am făcut tot 
posibilul să obțin acele 
note pe care mi le-am 
dorit. Pentru mine Pla-
cheta Bălcescu este un 
vis împlinit și rodul im-
plicării mele în tot ceea 
ce înseamnă Liceul N. 
Bălcescu.

În primul rând mă 
simt onorată și le mul-
țumesc tuturor profe-
sorilor, în mod deosebit 
doamnei mele diriginte 
Florica Santău, că am fost 
aleasă pentru această 
distincție. Ei au fost cei 
care au văzut munca mea 
depusă de-a lungul ani-
lor de liceu și m-au ajutat 
să mă implic în diverse 

activități. Nu în ultimul rând, pentru încrederea 
pe care au avut-o în mine în toți acești patru 
ani. Îmi voi continua studiile la Facultatea de 
Litere din Oradea. Îmi plac limbile străine și 
vreau să mă perfecționez și în acest domeniu. 
(Pe lângă asta îmi place foarte mult și să citesc). 
Îmi doresc după licență să fac și masterul. Iar 
apoi, cine știe, poate mă reîntorc la liceul pe 
care l-am absolvit și l-am iubit, în postura de 
profesoară.”                                                  Anca Becan

Această distincție acordată celor două absolvente de clasa a 12-a de 
la Liceul românesc din Jula a premiat atât sârguința celor două fete, cât 
și excelența în educație. Lidia Miron și Vanessa Iurasoc au demonstrat 
faptul că studiul constant dă roade. Cele două adolescente, de excepție, 
sunt personajele emblematice ale liceului. Felicitări profesorilor care 
le-au îndrumat în anii de studiu, dar și familiilor care le-au susținut! 

Să performezi de-a lungul anilor de studiu la discipline diverse, 
prin participarea și rezultatele la competițiile școlare și să obții note 
maxime înseamnă să înțelegi foarte bine care este rostul anilor de 
școală și importanța unei pregătiri temeinice. Rezultatele excelente ale 
fetelor presupun o resursă de timp suplimentară, dedicată studiului 
și în afara orelor de curs. 
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Două generații, expoziție de pictură la Jula

Fotografie
(carte ilustrată)
de la nunta fratelui 
Gheorghe Dulău
cu Onița, în ziua
de 10 octombrie 1948,
la Micherechi.

Povești în imagini
Fotografii din colecția lui Mihai Bihari

Îndrăgiții interpreți de muzică ușoară Corina Chiriac și Gabriel 
Dorobanțu vor susține un concert sâmbătă, 27 iulie, începând cu 
ora 19.00, la Teatrul de Vară din Moneasa. Prezintă: Zoltan Lovas.

Parada Clătitelor, care se va desfășura în 27 și 28 iulie, 

este cel mai așteptat și apre-
ciat eveniment de la Monea-
sa. Deși statiunea este gazda 
multor evenimente culturale și 
gastronomice în decursul unui 
an, Parada Clătitelor, aflată la 
cea de-a XIX-a ediție, are un far-
mec și un loc aparte în sufletele 
oamenilor.

În prima seară, pe scenă vor 
urca Corina Chiriac, Gabriel Do-
robanți și Nelu Slev, iar în a doua 
seară o pleiadă de interpreți de 
muzică populară, anunță ara-
devents.ro.

Evenimentul este organizat 
de Consiliul Județean Arad prin 
Centrul Cultural Arad.

Corina Chiriac şi Gabriel Dorobanțu cântă
la Parada Clătitelor de la Moneasa

„Castelul Almásy” din Jula, 
cartierul Vareu, găzduiește în 
perioada 20 iulie– 18 august, 
expoziția de pictură a două ar-
tiste din Arad. Titlul expoziției 
este „Două generații” și se re-
feră la cele două artiste mamă 
și fi ică, Anna Albert și Bianca 
Mogoșan, care și-au reunit 
lucrările în această expoziție. 
Vernisajul a avut loc pe 20 iulie, 
iar lucrările au fost prezenta-
te publicului de către artistul 
plastic Keet-Groza János.  A.B.Foto: Gyulai Hírlap
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„Micul Trianon” de pe Valea Mureşului
a fost scos la vânzare

Domeniul și palatul Mocioni-Teleki din satul Căpâlnaș (județul 
Arad) sunt scoase la vânzare de Artmark pentru 1,1 milioane de euro, 
anunță ziarul Adevărul. 

Ansamblul se află la 5 km față de castelul regal de la Săvârșin și 
la 90 km față de Arad. Valoarea lui este estimată la 1,5–2 milioane 
de euro.

Exponent al moștenirii arhitecturale lăsate în zona Banatului 
de familia nobiliară aromână Mocioni, ansamblul din Căpâlnaș 
vorbește și astăzi despre bunăstarea și importanța acestei familii. 
Palatul, element-cheie compozițional a întregului ansamblu, este 
unul dintre primele proiecte ale arhitectului vienez Otto Wagner. 
Proiectată cu eleganță, după modelul Micului Trianon din Versailles, 
clădirea este pusă în evidență de parcul dendrologic înconjurător, 
de 8 hectare, și este deservită de diferitele anexe, constituind astfel 
ansamblul Mocioni din Căpâlnaș, unul dintre cele mai remarcabile 
ansambluri nobiliare de secol XIX din spațiul extraurban românesc.

Marcând prima etapă de creație a lui Otto Wagner – cea premer-
gătoare perioadei proiectelor în stil Secession ce vor consacra opera 
arhitectului vienez – palatul Mocioni este construit într-un spirit 
clasicizant, de factură eclectică, fiind inspirat de modelul Micului 
Trianon din Versailles. 

Logica constructivă interioară a palatului are în centrul schemei 
funcționale sala bibliotecii, ce găzduia una dintre cele mai valoroa-
se biblioteci private ale Imperiului Austro-Ungar. Această sală este 
amplasată în centrul de greutate a planului nivelului de călcare al 

construcției și este acoperită, la nivelul etajului și al șarpantei, cu 
două luminatoare suprapuse, ce îi garantează necesarul de lumină 
naturală. La parter, biblioteca este precedată, înspre accesul princi-
pal, de un salon de onoare, iar înspre accesul dinspre parc, de nodul 
de circulație verticală, dominată de o scară impresionantă. La etaj, 
deasupra sălii bibliotecii și în jurul primului luminator, se dezvoltă 
o cursivă, ce deservește diversele saloane perimetrale.

Din punct de vedere al tratării interiorului, se remarcă jocul de 
culori al finisajelor, calitatea materialelor folosite, bogăția elemen-
telor decorative și subtilitatea plastică a accesoriilor. Cele câteva 
corpuri de iluminat, mobilierul din lemn masiv și șemineele ce au 
fost conservate atestă imaginea somptuoasă a locuirii nobiliare din 
epoca sa de apogeu.

Parcul este amenajat în jurul palatului, atât cu rolul de a-l pune în 
evidență ca obiect arhitectural dominant, cât și pentru a completa 
funcția de loisir a acestor ansambluri. Parcul dendrologic al familiei 
Mocioni din Căpâlnaș este compus din două zone cu caracter peisa-
gistic distinct. Prima, o grădină semipublică de factură neoclasică, 
armonizată cu stilul arhitectural al palatului, este dezvoltată în 
imediata apropiere a acestuia și este constituită din două curți de 
onoare ce preced accesele principale în construcție, plantate cu 
arbori de esență rară. A doua zonă, cu caracter privat și proiectată 
într-un stil romantic, prezintă o vegetație abundentă, alei sinuoase 
și un pârău amenajat și se află departe de spațiul public, găzduind 
monumentele funerare ale familiei Teleki.                          (Adevarul.ro)
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Integramă La poartă

Lacul Ursu din stațiunea So-
vata, județul Mureș, situat la o 
altitudine de 502 metri, a fost 
recunoscut drept cel mai mare 
lac heliotermal din lume, de către 
Academia Recordurilor Mondia-
le, anunță Radio Cluj. Informația 
e publicată și pe site-ul worldre-
cordacademy.org, împreună cu 
alte recorduri similare din ace-
eași categorie, turism, din Ro-
mânia.

Potrivit worldrecordacademy.
org, Lacul Ursu este supranumit și Marea Moartă a Transilvaniei. Cel 
mai mare lac heliotermal din lume, Lacul Ursu are o suprafață de 
40.000 de metri pătrați, o circumferință de 1.180 de metri, o adân-

cime de 18 metri și o salinitate medie de 250 de 
grame per litru.

Ursu este singurul lac heliotermal din Europa. 
Lacul Ursu din stațiunea Sovata este renumit pen-
tru efectul de heliotermie, produs de combinația 
dintre apă dulce și apa sărată, de care turiștii 
sunt încântați. Temperatura apei atinge și 40 de 
grade, la o adâncime de un metru și jumătate. 
Apele lacului sunt recunoscute pentru tratarea 
maladiilor reumatismale, endocrinologice și 
cardiovasculare. Mâlul de pe fundul lacului este 
utilizat în numeroase tratamente.

Scăldatul în apele lacului nu este autorizat 
decât la anumite ore în timpul zilei și doar într-o parte din lac. Scăl-
datul nu trebuie să dureze mai mult de 20-30 de minute la adulți și 
10–15 minute, la copii.

Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

De pază: G; S; I; P; SANTINELE; ROIT; TIV; AD; 
REGINA; ICI; ARID; CEH; ASA ; A; NETOT; PT; 
FILE; RARI, O; INDIGO; IA; AUT; TS; RAC; ATEU; 
FERICIT; ACT; SG; CARTI; STOP; SOIM; AUSPICII.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Un copil vine acasă de la școală și îi zice tatălui:
– Tati, poți să îți scrii numele foarte repede?
– Da, sigur!
– Dar cu ochii închiși și foarte repede?
– Da, normal!
– Atunci, ia te rog hârtia asta și semnează!

– Tată, care este diferența dintre prosperitate 
și criză? întreabă Bulă.
– E simplu, Bulă. Prosperitate înseamnă Mer-
cedes, șampanie, vilă la Snagov, amantă. Criza 
înseamnă metrou, sifon, garsonieră în Feren-
tari, maică-ta.

Intră un rus într-un bar din Germania și cere 
o bere. Barmanul așază pe bar un cartonaș 
suport de pahar și peste el pune o halbă. Bea 
rusul berea, apoi o cere pe a doua. Barmanul 
ia halba goală, se uită pe bar, nici urmă de 
cartonaș. Pune alt cartonaș pe bar și halba 
deasupra. Rusul bea și o cere pe a treia. Se 
uită barmanul pe bar, cartonașul a dispărut. Se 
gândește puțin barmanul: „Ăsta mă lasă fără 
cartonașe, îi pun berea direct pe bar.”
Așa și face. Bea rusul berea, se uită sub halba 
goală și zice:
– Biscuit niet?

– Bună ziua! Vreau și eu un loc de muncă…
– Avem ceva bine plătit, dar e mult de muncă.
– Nu, mulțumesc! Dacă am bani mulți îi dau 
pe băutură!
– Atunci avem un loc în care nu prea aveți de 
muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp fac rost de bani 
și îi dau pe băutură. Nu aveți ceva unde să 
muncesc toată ziua și să fiu prost plătit?
– Îmi pare rău, dar nu aveți studii superioare!

Lacul Ursu din Sovata a fost omologat
de World Record Academy
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UNTOLD 2019
Cluj-Napoca

UNTOLD 2019 își va deschide 
porțile pentru o ediție aniversară 
de poveste. 

Cea de-a cincea ediție UN-
TOLD Festival va  avea loc la 
Cluj-Napoca, în primul weekend 
din luna august, mai exact între 
1–4 august 2019. Organizatorii 
pregătesc anul acesta ediția ani-
versară a festivalului, line-up-ul 
fiind unul pe măsură.

Carismaticul artist britanic 
Robbie Williams va urca pe sce-
na principală a festivalului din 
Cluj-Napoca și va susține un 
show incendiar, din a cărui pro-
ducție vor face parte peste 50 de 
muzicieni și dansatori.

Lui Robbie Williams, prezen-
tat drept surpriza festivalului, i 
se alătură artiști precum Busta 
Rhymes, David Guetta, Armin 
Van Buuren, Martin Garrix, Di-
mitri Vegas&Like Mike, Timmy 
Trumpet, Bastille, James Arthur, 
Oscar and The Wolf și mulți alții.

...................................................
29 IULIE  (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: De dor 
și drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timișoara) 
17.55: Încheiere........................................................
30 IULIE  (Adam Bauer)
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: Alfabet urban – 
serialul lectorului dr. Szabó Zsolt 17.30: 
Aromâni – călătorie pe calea undelor 
cu profesoara Mihaela Bucin printre 
aromânii din Grecia 17.55: Încheiere........................................................
31 IULIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 16.50: 
Programe culturale pe zona de vest a 
României/Agneta Nica 17.00: Ştiri 17.20: 
Clubul suporterilor 17.55: Încheiere........................................................
1 AUGUST  (Petru Cîmpian)
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........................................................
2 AUGUST  (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 esențiale 17.25: Galeria in-
terpreților de muzică populară / Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
3 AUGUST  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe și al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar  
16.25: De dor și drag – emisiune de fol-
clor realizată de Maria Borțun Popescu / 
Radio Timișoara 17.20 Emisiune de mu-
zică ușoară – trupa VH2 17.55: Încheiere........................................................
4 AUGUST  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinței” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: File de calendar 17.10: 
Retrospectiva săptămânii (spicuiri din 
interviurile și reportajele difuzate pe 
parcursul săptămânii) 17.55: Încheiere

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

...................................................
Comunitatea românilor din Seghe-
din, în fiecare an, în jurul datei de 
14 iulie se adună în centrul orașului 
ca să comemoreze un eveniment 
petrecut în anul 1849, despre care 
emisiunea Ecranul Nostru va pre-
zenta  amănunte. În piața Klauzal, 
pe una dintre clădărăile vechi, care 
au supraviețuit marii inundații din 
1879, de 20 de ani încoace, o placă 
ne reamintește că în această casă, la 
14 iulie 1849., Kossuth Lajos și Nico-
lae Bălcescu au semnat Proiectul de 
pacificare româno-ungar.
Realizator: Ştefan Crâsta

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

Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Președinte: Marius Maghiaru 
E-mail: uniuneaculturala@gmail.com
Website: www.romanul.hu...................................................
Autoguvernarea pe Ţară
a Românilor din Ungaria (AŢRU)
5700 Jula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: (+36-66) 463-951
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 permanenţă:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiți acest număr de 
telefon pentru a comunica situații de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariții de persoane), care reclamă 
urgență - la acest număr de telefon nu 
se fac programări 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 permanenţă:
                   (+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanenţă:
           (+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

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

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

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

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

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

Festival

miercuri, 31 iulie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 31 iulie, Duna World, ora 13.50

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

P I L D U I ,   p i l -
d u i e s c ,   v b.   I V. 
(Înv.)  1.  Refl.  A lua 
model, exemplu de la 
cineva sau de la ceva; 
a trage o învățătură. ♦ Tranz. A învăța 
sau a îndruma pe cineva prin exem-
ple. 2. Tranz. A aplica cuiva o pedeapsă 
severă (care să servească drept pildă 
și altora). 3. Tranz. A exemplifica, a 
ilustra. – Pildă + suf. -ui.

FOAIA
românească 1126 IULIE   2019 ℓ  PROGRAME  ℓ www.foaia.hu



Relatare 
în pagina 

a 3-a
Creaţii şi prietenii de patru decenii
în tabăra de la Chitighaz

Săptămânal al românilor din Ungaria. Editat de Editura de presă şi cărţi „NOI”. Director, redactor-şef: Eva Şimon. Redactor, reporter: Anca Liana 
Becan. Tehnoredactor: Ioan Nyisztor. Editura şi redacţia: 5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8., CP 95. Telefon: (66) 463-152, 361-789, E-mail: foaia@foaia.
hu, Editor responsabil: Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, 5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8. Internet: www.romanul.hu, uniunea@romanul.hu. 
Tiparul: Schneider Nyomda Kft, 5700 Jula, str. Károly R. nr. 7. Index: 25291. ISSN 1418-8341. Abonamente în judeţele Bács-Kiskun, Bichiş şi Ciongrad 
se efectuează la oficiile poştale, iar în celelalte judeţe la adresa redacţiei atât personal, cât şi prin cec poştal. Abonamentele pe anul 2019: 3 luni 
1560 forinţi; 6 luni 3120 forinţi; 1 an 6240 forinţi. Publicaţia apare cu sprijin de la Cancelaria Primului Ministru (Budapesta, Ungaria), acordat prin 
Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria, şi de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (Bucureşti, România).

FOAIA
românească
26 iulie
2019
www.foaia.hu


