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Poza săptămânii

12 august, luni, Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfi l şi Capiton; Sf. Cuv.
      Palamon 
13 august, marți, Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.;
      Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei
14 august, miercuri, Înainteprăznuirea Adormirii Maicii
      Domnului; Sf. Prooroc Miheia 
15 august, joi, (†) Adormirea Maicii Domnului
16 august, vineri, Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri
      Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fi i ai săi: Constantin,
     Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif
     de la Văratec
17 august, sâmbătă, Sf. Sfi nțit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton,
      Ciprian şi Tirs
18 august, duminică, Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon.
      Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele şase
     Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii)

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

Forumul Românilor
de Pretutindeni

Festivalul Pogăciţelor 
de la Chitighaz 

Sf. Maslu de obşte
la Otlaca-Pustă

Foto: Anca Becan

„Și prieteniile își au viața lor. Durează atât timp 
cât sunt necesare creșterii a două suflete. Vine un 
timp când prietenia unui anumit om e o povară; 
nu-ți mai spune nimic și nu-i mai spui nimic. 
Osmoza dintre sufletele voastre s-a sfârșit. Sun-

teți acum unul față de altul două organisme complet închise. Trebuie 
să cauți alte organisme, alte suflete cărora să vă puteți deschide, 
pentru a primi sau a da bucurii, dureri, experiențe de tot felul.
O prietenie care durează o viață întreagă este, pentru mine, un mi-
racol. Poate să fie o simplă obișnuință și atunci 
e tristă și neinteresantă. Dar poate să fie și o 
„căsătorie spirituală”, un miracol propriu zis. 
Unirea sufletească s-a făcut, atunci, peste gra-
nițele omenescului.”

Mircea Eliade

Când natura învinge tehnica…

M inisterul pentru Românii de Pretutindeni a lansat recent 
invitația către reprezentanții mediului asociativ românesc 

din afara granițelor și ai reprezentanților mass-media de expresie 
românească, de a participa la Forumul Românilor de Pretutindeni, 
care va avea loc în perioada 4–8 septembrie 2019, în România.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea o platformă de 
dezbatere a ideilor și propunerilor privind problematica românilor din 
afara granițelor, în vederea extinderii sprijinului acordat inițiativelor 
în domeniul cultural, educațional, antreprenorial și mass-media dez-
voltate de asociațiile românești din comunitățile istorice și diaspora. 

Evenimentul va cuprinde atât dezbateri generale privind românii 
de pretutindeni, precum și ateliere de lucru privind afirmarea iden-
tității culturale și dreptul la educație, oportunități antreprenoriale, 
integrarea socială și economică a românilor din afara granițelor. De 
asemenea, se vor realiza vizite de documentare a unor obiective 
culturale de importanță privind identitatea românească.

Mai multe detalii se găsesc pe pagina MRP (http://www.mprp.
gov.ro/web/).

C omuna Chitighaz îmbracă haine de sărbătoare în acest wee-
kend. Sărbătoarea satului, ce poartă numele „Festivalul Po-

găcițelor”, oferă localnicilor programe culturale cu ansambluri din 
Ungaria și din România, cântăreți de muzică populară, muzică ușoară 
pentru tineretul satului, concurs de gătit și multe pogăcele, pentru 
toți sătenii și vizitatorii festivalului. Evenimentul a ajuns la cea de-a 
13-a ediție și este organizat de către Primăria Chitighaz. Festivalul 
are loc în parcul din centrul satului, pe scena amenajată în fața casei 
de cultură din localitate, în zilele de 10–11 august.                              A.B.

D uminică, 11 august, la biserica ortodoxă română din Otla-
ca-Pustă se va săvârși Taina Sfântului Maslu. Această slujbă 

specială, prin care preoții și credincioșii se roagă pentru cei bolnavi, 
dăruindu-le harul tămăduirii, al iertării păcatelor prin ungerea cu 
untdelemn sfințit, va începe la ora 17.00.                                                 E.S.
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Mai multe imagini în pagina a 12-a
Această revistă a fost tipărită cu sprijinul parțial 
al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Conținutul acestei reviste nu reprezintă poziția oficială 
a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

www.
mprp.
gov.ro

Prin aplicarea unui proiect european, Autoguvernarea pe Ţară a 
Românilor din Ungaria în parteneriat cu Şcoala generală şi gră-
dinița de naționalitate română din Chitighaz, a câştigat suma de 
414.000.000 forinți pentru construirea unei săli de sport şi a unui 
laborator de ştiințe naturale, în Programul de Dezvoltare Operativă 

din cadrul Ministerul Resurselor Umane Széchenyi 2020, inițiat de 
Statul Maghiar, cu numărul EFOP-4.-1.-5-16-2017-00100. Aceste fon-
duri au fost suplimentate din partea Cancelariei Primului Ministru, 
Secretariatul de Stat pentru Naționalități şi Culte, care asigură un 
plus de 50 milioane de forinți pentru realizarea proiectului.

Aşezarea pietrei de temelie pentru o nouă 
investiţie la şcoala românilor din Chitighaz

Marți, 30 iulie, la Chitighaz a 
avut loc un eveniment festiv, în 
cadrul căruia a fost pusă piatra 
de temelie pentru noua construc-
ție. Evenimentul s-a desfășurat în 
curtea școlii. Au participat oficiali 
de stat, reprezentanți de institu-
ții, primari, cadre didactice. Îna-
inte de a pune piatra de temelie, 
a fost amplasat sub aceasta un 
cilindru cu documente despre 
proiect și despre instituție.

Construcția vizează realizarea 
unei săli de sport de 450 metri 
pătrați și a unei săli de științe 
naturale de 95 metri pătrați, că-
reia i se alătură un laborator de 
biologie, fizică și chimie a câte 
18 metri pătrați. Proiectul mai 
cuprinde și un sertar pentru echipamente sportive, vestiar, grupuri 
sanitare, dușuri. Suprafața totală a clădirii este de 931 metri pătrați.

Din anul 2002, școala din Chitighaz aparține de AŢRU și este cea 
de-a doua instituție administrată de către Autoguvernarea pe Ţară, 
conform numărului de copii care frecventează grădinița și școala 
generală. Educația se desfășoară în trei clădiri: clădirea claselor 
primare 1–4, construită în 1950, clădirea principală cu clasele 5–8, 
construită în 1987 și grădinița, una dintre clădirile vechi ale locali-
tății, construită în urmă cu peste 100 de ani. Conform celor spuse 
la festivitatea punerii pietrei de temelie de doamna Erica Borbély, 
directorul instituției, clădirile școlii au fost renovate aproape total de 
când aparțin de AŢRU, mulțumită Ministerului Resurselor Umane de 
la Budapesta. În 2013 – 1.750.000 forinți, în 2014 – 8.900.000 forinți, 
în 2015 – 10 milioane forinți, în 2017 – 26 milioane de forinți (din care 
s-a construit cantina școlii). Cu sprijinul unor proiecte și cu econo-
miile din bugetul propriu, instituția se bucură astfel în ultimii șapte 
ani de investiții de 60 milioane forinți. Totodată doamna director a 
mulțumit tuturor atât pentru sprijinul acordat pentru cumpărarea 
terenului, pentru reușita acestui proiect și a celorlalte realizări mai 
sus amintite, cât și pentru participarea la acest eveniment important 
pentru școală și pentru românii din Chitighaz.

Traian Kreszta, reprezentantul naționalității române din Ungaria în 
Parlamentul de la Budapesta a vorbit în cuvântarea sa despre drumul 
lung parcurs din 2010 până în prezent de către AŢRU, în preluarea 
administrativă a instituțiilor de învățământ. A vorbit și despre faptul 
că fondurile instituțiilor aparținătoare AŢRU au crescut consecutiv 
în toți acești ani. Cu ajutorul acestora, viața instituțiilor a devenit 
una confortabilă. Din aceste fonduri, 50% fiind cheltuite pentru 
renovări, dezvoltare, mărirea sporurilor la salariile profesorilor de 
la 15% la 30%, iar pe viitor se dorește încă 10%. Domnul Kreszta a 
mai amintit că aceste lucruri nu vin doar în susținerea românilor, 
ci sunt și o investiție serioasă pentru localitate, atât sala de sport 
a acestui proiect, cât și cantina nou construită a școlii românești, 
precum și investiția recentă de 10 milioane forinți pentru schimba-
rea acoperișului casei muzeu din Chitighaz, amintind în continuare 
și alte instituții care s-au bucurat recent de fonduri. A încheiat cu 

ideea că își dorește ca pe viitor să reușească ca purtător de cuvânt în 
Comisia Parlamentară pentru Naționalități să aducă sprijin acelor 
instituții care au nevoie.

Despre importanța proiectului și a tuturor realizărilor de până 
acum la instituțiile românești a vorbit și dr. Fürjes Zoltán, subsecre-
tar de stat la Secretariatul de Stat responsabil cu Naționalitățile și 
Cultele din cadrul Cancelariei Primului Ministru și Herczeg Tamás, 
deputat parlamentar.

La eveniment au oferit un moment poetic elevi ai școlii generale, 
iar după amplasarea pietrei de temelie, preotul paroh de la Biserica 
Ortodoxă Română din Chitighaz, Florin Olteanu, a oficiat o slujbă de 
binecuvântare a pietrei și a lucrărilor care vor fi efectuate.

La eveniment au mai fost prezenți: Alexandru Finna, vicepreședinte 
AŢRU, Gheorghe Kozma, șef de Oficiu al AŢRU, Florin Trandafir Vasiloni, 
consul general al României la Jula, Rákóczi Attila, director general 
în cadrul Oficiului Guvernamental Bichiș, Maria Gyuricska Kalcsó, 
primarul localității Chitighaz, Emese Tripon Rákóczi, viceprimar al 
Chitighazului, Eugen Gagea, profesor universitar la UVG Arad, Maria 
Gurzău Czeglédi, directorul Liceului, Școlii Generale și Căminului de 

Elevi „Nicolae Bălcescu”, Mariana Negreu Vetró, directo-
rul Centrului de Documentare și Informare al AŢRU, alți 
membri ai Adunării Generale a AŢRU și cadre didactice.

Anca Becan
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Tabără de vară pentru copii la baptiştii
din Micherechi

Conferinţa femeilor la Micherechi

În perioada 1–3 august, la Biserica Baptistă din Micherechi a avut loc 
cea de a 3-a ediție a taberei de vară pentru copii, organizată de tinerii 
bisericii. Tabăra s-a aflat în acest an sub deviza „Pe locuri, fii gata, învinge!”

Cu această ocazie, tinerii bisericii baptiste au fost pentru 3 zile 
gazdele a 60 de copii. În cele 3 zile de tabără, copiii au avut parte de 
multe activități destinate vârstelor lor, printre care jocuri de interior 
și exterior, lucru manual, cântări, memorare de versete, dar și lecții 
biblice. Versetul de aur al taberei se află în 2 Corinteni 15:57.

Prima zi a taberei a debutat cu viața personajului Moise, relatată 
pe înțelesul celor mici de către Cristian Ruja. Copiii au învățat cum și 
de ce este Moise considerat un învingător. Cunoștințele despre Moise 
au fost apoi aprofundate prin jocuri, dar și la lucru manual.

În cea de a doua zi de tabără, alături de jocuri și cântări, copiii au 
auzit povestirea lui Iosif și a fraților săi. Lecția biblică a fost prezentată 
de către Andrea Crețu și s-a intitulat Povestirea celor 12 frați din Canaan. 
Aceasta a avut drept concluzie faptul că pentru a reuși să fim niște în-
vingători adevărați trebuie să îi iertăm și să îi iubim pe frații și prietenii 
noștri chiar dacă aceștia ne-au greșit. 

Ziua a treia a taberei a avut în centru istoria prorocului Iona, zi în 
care tânăra Tünde Szőke-Martyin i-a provocat pe copii să se gândească 
la faptul că fiecare dintre ei au o chemare și că pentru a deveni în-
vingători trebuie să accepte chemarea Domnului și să îndeplinească 
ceea ce El a încredințat fiecăruia, asemenea misiunii încredințate de 
Dumnezeu lui Iona.

La ora prânzului, copiii au luat masa împreună în sala anexă a bise-
ricii. Cu acest prilej, prietenia dintre ei s-a strâns și mai mult. Veselia și 
mai mare a apărut în momentul servirii desertului, timp în care copiii 
și-au strâns energie pentru a continua jocurile în aer liber, precum cursa 
cu obstacole, realizate cu multă creativitate de către tinerii bisericii. 

Pe această cale dorim să mulțumim tuturor părinților care și-au 
îndrumat copiii spre tabăra „Pe locuri, fii gata, învinge!”. A fost o expe-
riență de neuitat pentru fiecare tânăr implicat în această lucrare. În al 
doilea rând, dorim să mulțumim tuturor celor care au sprijinit lucrarea 
fie prin rugăciune, fie dăruind material. Spunem în cor: Domnul să vă 
răsplătească!

Nu în ultimul rând, mulțumim Domnului Dumnezeu pentru toată 
purtarea Sa de grijă din aceste zile. Și în dreptul taberei din acest an 
recunoaștem și spunem așa cum spune și Apostolul Pavel în cea de a 
doua epistolă către Corinteni la capitolul 15 cu versetul 57: Mulțumiri 
fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! 

Copii, rămâneți aproape! Ne gândim deja cu mult entuziasm la 
următoarea ediție a taberei.

A consemnat, 
Andrea Maria Crețu

Sâmbătă, 3 august, la Biserica Baptistă din Micherechi a avut loc 
conferința femeilor cu tema: Refacerea altarului: Ridică-te și luminează! 
Invitata specială a acestei conferințe a fost sora Rodica Volintiru din 
Canada, misionară și scriitoare a mai multor cărți. 

La întâlnire au participat aproximativ 70 de femei, aparținând 
tuturor confesiunilor din satul nostru. În rândul femeilor care au răs-
puns invitației de a participa la această conferință s-a aflat și doamna 
primar Margareta Tat. La finalul conferinței, femeile prezente au putut 
cumpăra cărțile scrise de autoarea Rodica Volintiru. Seara s-a încheiat 

cu o agapă în anexa bisericii, la care participantele au schimbat impresii 
despre cele discutate la conferință. 

Dorim să mulțumim pe această cale Domnului pentru harul de 
a asculta mărturia sorei Rodica Volintiru, pentru că am putut să fim 
încurajate una de cealaltă. Ne rugăm ca îndemnul primit de surori în 
finalul mesajului din partea sorei Rodica „Scoală-te, luminează-te, căci 
lumina ta vine și slava DOMNULUI răsare peste tine” să fie un adevăr viu în 
dreptul vieților tuturor femeilor din satul nostru și din lumea întreagă.

Organizatorii

FOAIA
românească4 9 AUGUST   2019foaia@foaia.hu ℓ  ISUS SALVATORUL  ℓ



Cu o istorie bogată de aproa-
pe 100 de ani, stațiunea Haj-
dúszoboszló a știut mereu să 
se dezvolte, astfel că din Mecca 
Reumaticilor s-a transformat as-
tăzi în cel mai mare aquapark din 
Europa, fiind vizitat și de tineri 
sau familii – scrie site-un vizitea-
zaungaria.ro.

Hajdúszoboszló este pozițio-
nat în Europa Centrală, în partea 
estică a Ungariei. Orașul se află în 
imediata vecinătate a renumitei 
puste din Europa, Hortobágy și 
a vibrantului oraș Debrețin, la 
220 km de Budapesta. Stațiunea 
dispune de facilități excelente de 
transport; este ușor accesibil prin 
intermediul autostrăzilor, a căii 
ferate, precum și cu avionul, prin 
Budapesta și Debrețin.

Primul document scris al așe-
zământului datează din 1075, 
din timpul regelui Géza I. Într-o 
scrisoare de donație din 2 sep-
tembrie 1606, Ștefan Bocskai a 
dat locuință în Szoboszló la 700 
de dorobanți. Mult mai târziu, 
în urma unor foraje conduse de 
transilvăneanul Francisc Pávai 
Vajna, în anul 1925. a țâșnit apa 
termală de 73 grade Celsius. 
Acest dar neașteptat a hotărât 
principala linie de dezvoltare a 
orașului.

De efectele apei ce conține iod și săruri se pot bucura deja de mai 
mult de nouă decenii și oaspeții care vizitează orașul. Bazându-se 
pe apa termală cu renume european, în băile renovate în anul 1999 
se oferă în jur de 40 de tratamente medicale. Apa termală este 
adecvată pentru boli reumatice, ginecologice, precum și pentru 
cure suplimentare după traumatisme și tratamente post-operatorii.

În zilele noastre, cel mai mare complex balnear din Europa – 
Hungarospa – cu celebrele sale Băi Termale, Ștrand, Aquapark și 

Pe 28 iulie, PS Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Ro-
mâne din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească, urmată de slujba parastasului la un 
an de la trecerea la cele veșnice a venerabilei doamne preotese și 
învățătoare Maria Misarăș, personalitate marcantă a comunității 
românești din Ungaria, care vreme de vreme 36 de ani (1947–1983) 
a fost, de asemenea, soție devotată și tovarășă de viață a vrednicului 
de pomenire pr. Teodor Misarăș, conducător al Vicariatului Ortodox 

Român din Ungaria, între anii 1976–1983, informează Biroul de Presă 
al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

În semn de prețuire pentru memoria și aportul său în viața comu-
nității românești din Ungaria, dar și în spirit de colegialitate, pentru 
activitatea corală desfășurată împreună, răspunsurile liturgice, la 
slujba parastasului și alte pricesne, au fost interpretate de membrii 
Corului „Pro Musica” din Jula, condus de prof. Adrian Bugyi și de 
cântăreții catedralei.

Aqua-Palace oferă o experien-
ță de neuitat pe tot parcursul 
anului pentru oaspeții veniți, 
familiile cu copii mici și mari, în 
scop de recuperare și recreere.

Hajdúszoboszló este oficial 
clasificată drept o stațiune bal-
neară de excepție a Ungariei. Pe 
lângă facilitățile sale binecunos-
cute, festivalurile de vară, at-
mosfera prietenoasă a orașului, 
apropierea față de Hortobágy, 
pusta maghiară din patrimoniul 
UNESCO, Debreținul, precum și 
numeroasele atracții naturale 
și arhitecturale din zonă, ofe-
ră oaspeților posibilitatea de a 
avea o vacanță completă. 

Inima tuturor activităților de 
tratament, wellness și agrement 
din Hajdúszoboszló este apa. 
Aici se află cel mai mare complex 
balnear din Europa, rezultat al 
dezvoltării continue a localității, 
care a crescut dintr-un mic oră-
șel în cea mai vizitată destina-
ție după Budapesta, cu 1.327.377 
nopți petrecute în stațiune, con-
form statisticilor din 2018.

Alte informații utile în limba 
română:
https://www.hungarospa.hu/ro

Hajdúszoboszló s-a transformat
din Mecca Reumaticilor
în cel mai mare aquapark din Europa

Parastas de un an în Catedrala Episcopală
din Jula
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– Mi-am cumpărat cel mai tare 
câine de pază. De trei zile mă 
chinui să intru în curte.

Stăpânul își vinde câinele.
Cumpărătorul întreabă:
– Sănătos?
– Sănătos!
– Inteligent?
– Inteligent!
– Credincios?
– Cel mai credincios, este a cin-
cea oară când îl vând.

Un om vede pe o poartă o tăbliță 
pe care scrie „Atenție la câine!”, 
iar în curte e doar un cățel mic. 
Nedumerit, întreabă stăpânul:
– De ce ai semnul ăla pentru un 
câine atât de mic?
– Ca să nu-l mai calce lumea!

Ce e mic, negru, stă-n copac și 
face „miau”?
– Pisica.
Ce e mic, negru, stă la baza co-
pacului și face „ham-ham”?
– E tot pisica!! A căzut din copac 
și nu mai știe ce vorbește.

Un șoarece și o pisică stau la 
rând la o cofetărie. Chelnerița 

întreabă pe șoarece:
– Ce dorești?
– O prăjitură cu frișcă, vă rog!
– Și dumneavoastră, domnule 
motan?
– Eu vreau doar frișcă.
– V-o pun pe farfurie?
– Nu, puneți-o direct pe șoa-
rece!

Două pisici la casa de bilete de 
cinema:
– Două bilete, vă rog.
– Dar… voi vorbiți!
– Da, dar când vom intra înăun-
tru vom face liniște!

Era un șoricel căruia îi plăcea să 
iasă afară din ascunziș, dar îi era 
frică de pisică. Într-o zi își face 
curaj șoricelul și când ajunge 
în pragul ușii aude lăbuțe pe 
parchet. Se sperie. Apoi se aude:
– Ham, ham!
Atunci șoricelul se liniștește, 
respiră adânc și zice:
– Drumul e liber! Ce bine!
Dar când iese afară este înhățat 
de ghearele pisicii. El oftează. 
Apoi pisica zice:
– Vezi ce bine e să știi limbi 
străine?!

Descoperă lucruri noi din trecut!
15 întrebări din istorie

1. Poporul egiptean
2. George Washington
3. Afrodita
4. Colosul din Rodos
5. Ioana D’arc
6. Winston Churchill
7. William Shakespeare
8. Nero
9. Alexander Graham Bell
10. Focul
11. Niciun braț
12. Epoca de piatră
13. Londra
14. China
15. Hiroshima

Răspunsuri:

Angry Birds 2,
aventura continuă

Glume cu câini şi pisici

1. Ce popor din antichitate a construit piramidele?
2. Cine a fost primul președinte american?
3. Cum se numea zeița greacă a frumuseții?
4. Ce monument din bronz se găsea pe o insulă mică din Grecia, în 
Marea Egee?
5. Ce eroină a fost arsă pe rug în anul 1431?
6. Cine a fost prim-ministrul britanic în perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial?
7. Cine este autorul operelor Hamlet și Visul unei nopți de vară?
8. Cine era împărat atunci când Roma a fost incendiată?
9. Cine a inventat telefonul?
10. În mitologia greacă, ce a furat Prometeu de la zei pentru a le da 
oamenilor?
11. Câte brațe are statuia lui Venus din Milo?
12. Ce a fost mai întâi: epoca de piatră sau epoca de bronz?
13. În ce oraș englezesc a avut loc un mare incendiu în 1666?
14. Care este prima țară în care au fost folosite bancnotele?
15. În ce oraș a avut loc primul atac cu bombă nucleară?

Descoperă lucruri noi și in-
teresante prin intermediul 
următoarelor întrebări din 
istorie. Vei afla lucruri noi 
despre evenimente și bătălii 
din trecut care au influen-
țat viitorul multor popoa-
re. Învață mai multe despre 
personalități faimoase din 
istorie, lideri, oameni de ști-
ință sau inventatori.

„Va exista și Angry Birds 2?” a fost întrebarea pe buzele tuturor 
după apariția primului film inspirat de celebrul joc cu același nume, 
creat în trecut de Rovio Entertaiment și devenit popular atât în rândul 
copiilor, dar și al adulților.

Iată că vara 2019 aduce în cinematografe și mult-așteptatul Angry 
Birds 2, în care faimoasele păsări nezburătoare și porcușorii verzi își 
vor duce de această dată lupta la următorul nivel.

Nimic nu pare să se fi schimbat pe Insula Păsărilor. Războiul din-
tre celebrele păsări și ticăloșii porcușori verzi continuă și nu pare să 
ajungă prea curând la final. Totul se schimbă însă atunci când apare 
o nouă insulă la orizont și cele două tabere care până atunci erau în 
război se văd nevoite să se alieze.

Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), 
Mighty Eagle (Peter Dinklage) și Silver (Rachel Bloom) fac echipă cu 
porcușorii Leonard (Bill Hader), asistentul lui, Courtney (Awkwafina), 
și Garry (Sterling K. Brown). Aceștia ajung la un armistițiu și decid să 
formeze împreună o super-echipă pentru a-și salva împreună casa.

Cum se va descurca echipa și ce planuri are pentru a cuceri noul 
teritoriul vom afla din Angry Birds 2. În Ungaria, filmul a avut pre-
miera cinematografică pe 8 august.

Câinii şi pisicile, cele mai îndrăgite animale de companie, 
au devenit subiect de glume. Iată câteva dintre cele mai 
amuzante glume despre aceste necuvântătoare simpatice.
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În localitatea Cenadul Unguresc din județul Ciongrad s-a orga-
nizat pentru a doua oară o tabără de dans popular românesc sub 
îndrumarea coregrafului și instructorului Gheorghe Gros din Chiti-
ghaz. Organizator a fost Autoguvernarea Română din localitate. 
Tabăra s-a încheiat sămbătă, 27 iulie, cu un spectacol dat de către 
cei 19 tineri participanți la această acțiune, care au arătat publicului 
dansurile însușite în cele șapte zile de tabără: coregrafii românești 
din localitate, dar și din țara mamă, România. La eveniment au fost 
invitați părinții copiilor, dar și cenădenii iubitori de dansuri populare.

Tabăra s-a desfășurat pe o durată de șase zile, cu un program 
serios de repetiții, în fiecare zi între orele 8.00–12.00 și 15.00–19.00.

„Între 5–15 iulie am participat cu tineri din Cenadul Unguresc 
și din alte localități la o tabără de dansuri în România, organizată 
de mine, iar tabăra încheiată astăzi la Cenadul Unguresc este a 
doua tabără de anul acesta la care iau parte tinerii dansatori din 
această localitate. La Cenad anul trecut am început, anul acesta a 
fost ediția a doua a taberei, organizată de către Autoguvernarea 
Românească din localitate, cu și mai mulți participanți decât anul 

trecut și cu rezultate vizibile, cu coregrafii mai bine puse la punct. 
Au participat atât copii de școală generală, cât și tineri de liceu, 
studenți, iar la Cenadul Unguresc de anul trecut încoace avem și un 
grup de adulți care ni s-a atașat și dansează cu noi cu foarte mult 
elan și multă plăcere. Aceste tabere ne ajută să alegem la nevoie 
tineri pe care îi putem include să participe cu Ansamblul Doina 
Bihorului la diferite festivaluri unde suntem invitați. Tinerii din 
ansamblu sunt studenți, elevi, alții lucrează și avem nevoie de tineri 
pentru rezervă. De exemplu, la Festivalul „Nedeea românilor” de la 
Tomești eu particip din anul 1972, festival înființat în anul 1971. Am 
fost nelipsiți de la nici o ediție”, ne-a mărturisit coregraful Gheorghe 
Gros, care a sosit la tabăra din Cenadul Unguresc cu patru dansatori 
de la „Doina Bihorului”. 

La tabără au fost în total 19 dansatori, care în ultima zi a acțiunii 
au pregătit publicului din Cenad un program artistic de dansuri și 
cântece populare, la Căminul Cultural din localitate, după care a 
avut loc și o recepție oferită de Autoguvernarea Românească. 

Petru Cîmpian

Tabără de dansuri populare
la Cenadul Unguresc
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Poveşti în imagini
Fotografii din colecția lui Mihai Bihari

Așa arăta un „Bilet de călătorie peste frontieră” în anul 1926. Docu-
mentul a fost eliberat pentru Floarea Ţârlea, soția lui Mihai Buta din 
Micherechi. Actul cuprinde multe date despre deținătorul lui: Floarea 
Ţârlea atunci avea 44 de ani, era mică de statură și rotundă la față, 

ochii „bruneți”, părul „brunet”. Sub fotografi e, la locul semnăturii este 
notat: nem ír/nu ști scrie. Permisul de trecere a graniței pentru munci-
torii agricoli conține și descrierea uneltelor pe care acestea le dețin, 
în cazul Floarei Ţârlea: 1 lopată, 1 furcă, 1 seceră, 1 greblă.

Sâmbătă, 29 iunie, o echipă 
a Universității de Vest Timi-
șoara, în frunte cu doamna 
prodecan Otilia Hedeșan, îm-
preună cu românce din Unga-
ria au gătit mâncăruri și plă-
cinte tradiționale românești 
la Cenadul Unguresc. Echipa 
proiectului ROHU 285 TSH, de 
recuperare a unor comori ale 
culturii tradiționale și de pu-
nere în valoare a nobilei arte 
culinare, a povestit mai bine 
de două ore cu femeile din 
aceasta zonă despre plăcinte 
cu iz de familie, despre viața 
de altădată dar și despre viața 
de azi pe meleagurile români-
lor din Ungaria. Gospodinele 
care au gătit mâncăruri spe-
cifice din Cenad, precum și 
plăcinte și răchișe, cozonaci 
și minciunele au fost: Adri-
ana Maria Turi Hambalkóné, 
Ecaterina Faur Szeges, Monica 
Păcurar Gnet, Magdalena Turi, 
Ilona Klárik Förj, Draghița Soc 
Rácz și Anca Becan.

Mâncăruri şi tradiţii la Cenadul Unguresc
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La inaugurarea salonului de coafură din Jula

Bernadett Rocsin este o tânără pasionată hair stylist, originară 
din Micherechi, care la vârsta de 21 de ani are deja salonul său 
de coafură personal în oraşul Jula, realizat prin forțe proprii 
şi cu ajutorul familiei. Povestea sa este cea a unei tinere fete 

simple şi muncitoare, încrezătoare în forțele sale, care şi-a găsit 
devreme drumul în viață şi care a reuşit să se realizeze lucrând 
multe ore pe zi, învățând, progresând zi de zi şi punând suflet 
în tot ceea ce face.

Sârguinţă, pasiune şi drag de frumos:
reţeta succesului unei fete tinere din Micherechi

Şi-a dorit să înceapă o carieră nouă la Jula
Tânăra coafeză a lucrat la Bichișciaba, împreună cu practica a 

acumulat o experiență de șapte ani, interval în care a continuat să 
se dezvolte profesional mergând la cursuri și seminare. Acumulând 
foarte multe cunoștințe a evoluat rapid și a ajuns să își perceapă 
meseria într-un mod mult mai profund. La începutul acestui sezon 
de vară, și-a deschis propriul salon în orașul Jula. Cu susținerea pă-
rinților, și din forțe proprii, rezultatul muncii sale, de câte 12 ore de 
muncă la zi, a dat roade, iar la vârsta de doar 21 de ani este patroana 
unui salon de coafură profesionist în orașul balnear. 

– Am început să văd această meserie ca fiind mult mai frumoasă, 
dar și mult mai grea decât îmi imaginam eu inițial. Șefa mea de coafor 
trăgea de mine, lucram foarte mult, mă dureau picioarele îngrozitor, 
însă nu am renunțat. Pentru a fi o coafeză bună trebuie în primul rând 
să ai talent, dar și să fii muncitor, ambițios, să ai foarte multă putere 
de muncă, să fii determinat și să fii sigur că domeniul pe care l-ai ales 
este pentru tine, că te reprezintă și poți merge mai departe. Toate 
aceste lucruri le-am gândit, pe lângă acestea mai apare dragostea 
pentru ceea ce faci, susținerea morală a celor din jur și credința. Ca 
urmare, așa a luat ființă schimbarea pe care mi-am dorit-o, și iată-mă 
la Jula, în propriul salon, unde sunt propriul meu stăpân. Dar asta nu 
înseamnă că nu muncesc la fel de mult. Muncesc și aici 12 ore la zi, 
dar e altceva. Acum pot să spun într-adevăr că mi s-a împlinit visul…

O pasiune pentru o viață…
Pentru Bernadett meseria sa a devenit un adevărat stil de viață. 

Face naveta de acasă de la Micherechi zilnic, iar la primele ore ale 
dimineții deschide salonul, pe care și-l dorește să fie deosebit față 
de celelalte funcționabile în oraș. Dorește să fie pe placul tuturor 
clienților, să aibă un salon modern, lucrează cu produse bio sau cât 
mai naturale posibil. Planurile sale de viitor sunt să devină meșter 
coafez și să se dezvolte, ceea ce necesită încă o calificare și câțiva ani 
de experiență acumulați în câmpul muncii. 

– Majoritatea produselor cu care lucrez le procur de la firma ita-
liană Kemon, acestea sunt produse naturale, de care clientele mele 
sunt mulțumite. Mi-aș dori să lucrez doar cu produse bio și naturale 
sută la sută, însă nu pot să neg faptul că pentru a obține un blond 
foarte deschis este nevoie și de amoniac, însă aceasta este alegerea 
clientelor. În orice caz, ceea ce fac este un domeniu plin de satisfacții, 
și nu mă refer neapărat la cele materiale, pentru că acestea vin și se 
duc, ci la mulțumirea de a face oamenii fericiți, de a vedea doamnele 
zâmbind când ies de la mine din salon. E un sentiment foarte frumos. 
Pentru a fi bun ai nevoie de multe ore de muncă, de exersare, ai nevoie 
de cursuri și trebuie să îți sacrifici foarte mult timp din viața ta. Dar 
nu îmi pare rău, pentru că meseria pe care am ales-o nu o consider 
muncă, ci o mare pasiune pentru viață. Am muncit mult și greu ca să 
ajung aici, dar am făcut-o cu drag, și mi s-a împlinit un mare vis, ne 
explică Bernadett mulțumită de ceea ce a realizat până acum.  A.B.

Coafura, domeniul pe care şi l-a ales de mică
Bernadett Rocsin s-a născut la Micherechi, tatăl său este român 

din Micherechi, Teodor Rocsin, iar mama Ana Judea, româncă originară 
din Oradea, județul Bihor. În satul său natal a urmat cursurile școlii 
generale, după care s-a înscris la Școala profesională Kós Károly din 
Bichișciaba. De mică a fost o fire creativă și plină de imaginație, iar 
în copilărie păpușile erau cele pe care le freza, așadar după școala 
generală a ales un domeniu practic: coafura.

– Am făcut cursurile de coafor la Școala profesională din Bichișciaba 
timp de trei ani. Dorința mea de a avea această profesie interesantă și 
creativă s-a aprofundat și mai mult. Așadar, după școala profesională 
am avut o perioadă de practică pe care am desfășurat-o la un salon 
de coafură din Bichișciaba, iar paralel m-am înscris să fac liceul la 
seral. După doi ani am obținut și diploma de bacalaureat, dar am 
câștigat și experiență, lucrând ca angajată a aceluiași salon, unde 
doamna de acolo a devenit mentorul meu pentru că a fost cea de 
la care, în primă fază, am învățat foarte mult. Paralel am participat 
la diferite cursuri la Budapesta, am fost și la un curs de o lună la un 
salon din Italia, la diferite concursuri, etc.

5700,
Gyula,
Otóber 23 tér 9.
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Judecătorul întreabă martorul la proces:
– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?
– La 6 metri și 75 de centimetri.
– Și cum de știți așa de exact?
– Când am văzut accidentul, mi-am dat sea-
ma pe loc că voi fi întrebat la proces de vreun 
tâmpit și am măsurat.

Aseară, în timp ce dezlegam integrame, o întreb 
pe nevastă-mea:
– Partenerul de viață al femeii…
– Amant?… răspunde ea.
– Nu… Din trei litere!
– Bou?

– Care este cea mai tare chestie la parașutism?
– Pământul!

Viața e ca ardeiul iute.
Ceea ce faci azi, ți-ar putea arde fundu’ mâine…

Moare Bulă și ajunge în Rai. Cum intră acolo, 
rămâne uimit: toate femeile mergeau câțiva 
pași și apoi făceau tumbe înapoi. Sf. Petru îl 
vede și merge spre el. Bulă îl întreabă:
– De ce fac femeile asta?
– De câte ori și-au înșelat bărbatul, de atâtea 
ori fac o tumbă.
– Ce bine că nevasta mea nu este aici!
– Dacă nu era nevasta ta, noi nu aveam aer 
condiționat în Rai!

Bulă la dictare.
Bulă: Ce ați spus, dle profesor?
Dl profesor: Nu mai repet a doua oară!
Bulă: Du-te dracu!
Dl profesor: Ce ai spus?
Bulă: Nu mai repet a doua oară!

Integramă Să mergem...

Hărnicuțele albine au fost declara-
te cele mai importante ființe vii de pe 
această planetă, se arată în concluziile 
Earthwatch Institute la întâlnirea Royal 
Geographic Society din Londra.

Albinele se află pe lunga listă a spe-
ciilor aflate pe cale de dispariție, cu o 
scădere a populației de aproape 90% 
iar acesta este un pas foarte important, 
deoarece 70% din producția noastră ali-
mentară se bazează pe albine, iar dacă 
acestea dispar, toată fauna va dispărea 
odată cu ele.

Albinele sunt cruciale pentru păstrarea 
echilibrului ecologic și a biodiversității 
în natură și oferă unul dintre cele mai 

recunoscute servicii ecosistemice, adică 
polenizarea, care permite producerea 
de alimente. În acest fel, acestea pro-
tejează și mențin ecosistemele, speciile 
de animale și plante și contribuie la di-
versitatea genetică și biotică.

Albinele acționează, de asemenea, 
ca indicatori naturali ai stării mediului. 
Prezența, absența sau cantitatea acesto-
ra ne spune când ceva este în neregulă 
cu mediul înconjurător și dacă este nece-
sară o anumită acțiune. Prin respectarea 
dezvoltării și sănătății albinelor, este 
posibil să se constate schimbările din 
mediu și să se implementeze măsurile 
de precauție necesare la timp.

„Dacă albinele dispar, oamenii
mai au patru ani de trăit.” (Albert Einstein)

Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Vorbe: O; F; SUB; ARGINT; AC; ARAREORI; STAR; 
RAFT; OTET; BAI; CRI; ROL; T ; R; AMORAS; AP; 
ATA; LV, RECI; ZEU; DOP; LOIAL; VAR; ACUT; DE-
VERSA; U; RATA ; LER; AB; ONOARE; ECRAN, EI.

Albinele au fost declarate
cele mai importante fiinţe de pe planetă
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UNTOLD 2019
Cluj-Napoca

Praznic de pită nouă
la Socodor

Festival

SURDINĂ,  surdine,  s. 
f.  Dispozitiv din metal 
sau din lemn, în formă 
de gheară la instru-
mentele cu coarde sau 
în formă de dop la instrumentele de 
suflat, folosit pentru atenuarea inten-
sității sonorității unor instrumente 
muzicale. ◊ Loc. adv. În surdină = a) cu 
surdina pusă, încet; b) fără zgomot, 
înăbușit; cu glas scăzut; în taină. – 
Din fr. sourdine.

În zilele de 15 și 16 august 
2019, conducerea comunei So-
codor așteaptă toți localnicii și pe 
toți cei interesați la sărbătoarea 
tradițională a localității: „Zilele 
Comunei Socodor – „Praznic de 
pită nouă”. 

În programul celor două zile 
vor evolua pe scena festivalului 
nume mari ale muzicii populare 
și ușoare din România. Festiva-
lul se va deschide pe 15 august, 
la ora 14.00, cu parada portului 
popular și cu evoluția ansam-
blurilor folclorice din Socodor, 
Pilu, Grăniceri, Tisa Nouă, Zi-
mandu Nou, Șimand, Sântana, 
Ansamblul Folcloric Aușana și 
invitata Florica Bradu. În prima 
seară, de la 22.00 va cânta Pera 
Todorovici și formația. În a doua 
zi vor evolua: Stelele Bihorului, 
Formația Formula 1 Continental, 
Doru Ţăranu, Bebe Dragomir, Pe-
trică Moisă, Mihaela Belciu, Lele 
Crăciunescu, Marius Ciprian Pop.

Concertele de muzică ușoară 
vor fi asigurate de trupa Bosqu-
ito (joi, 15 august, ora 23.00) și 
de Connect-R (vineri, 16 august, 
ora 21.00).

Intrarea este liberă!

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

...................................................
În perioada 1–12 iulie, Asociația 
Școlii Libere de Artă Plastică din 
Județul Bichiș a organizat cea de 
a 39-a ediție a taberei de creație, 
la care au participat artiști plas-
tici și amatori adulți și copii din 
Ungaria și România. Ca în fieca-
re an, locul de desfășurare a fost 
Castelul Almásy din localitate cu 
peisajul său pitoresc. Atmosfera 
aparte a taberei internaționale o 
puteți gusta și dvs. în emisiunea 
în limba română a postului public 
de televiziune.
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 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
şi Informare al AŢRU
5700 Jula, str. Sáros nr. 17
Director: Mariana Negreu Vetró
E-mail: info@dokkozpontgyula.hu

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

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

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

Festival

miercuri, 14 august, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 14 august, Duna World, ora 13.50

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

...................................................
12 AUGUST  (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 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
13 AUGUST  (Iulia Kaupert)
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: Leacuri 
şi credinţe / Gabriela Rusu Păsărin 17.30: 
Aromâni – călătorie pe calea undelor 
cu profesoara Mihaela Bucin printre 
aromânii din Grecia 17.55: Încheiere........................................................
14 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 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
15 AUGUST  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 16.50: 
Programe culturale pe zona de vest a 
României/Agneta Nica 17.00: Ştiri, date 
meteo 17.10: Nota săptămânii semnată 
de Edda Illyés 17.20: Revista presei 17.30: 
Reportaje, interviuri 17.55: Încheiere........................................................
16 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 esenţiale 17.25: Galeria in-
terpreţilor de muzică populară / Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
17 AUGUST  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe şi al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar  
16.25: De dor şi drag – emisiune de fol-
clor realizată de Maria Borţun Popescu 
/Radio Timişoara 17.20 Emisiune de 
muzică uşoară – Andreea Bănică 17.55: 
Încheiere........................................................
18 AUGUST  (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
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Așezarea pietrei de temelie pentru o nouă investiție
la școala românilor din Chitighaz

Așezarea pietrei de temelie pentru o nouă investiție
la școala românilor din Chitighaz

Erica Borbély, directorul școlii din Chitighaz dr. Fürjes Zoltán, secretar de stat Herczeg Tamás, deputat parlamentar
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