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Citatul săptămânii

Calendar ortodox
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Pe copertă:  Fragment din situl arheologic de la Delphi,
                            Grecia
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Părerile autorilor nu coincid întotdeauna cu opinia Redacţiei. Respon-
sabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor publicate în Foaia 
românească aparţine autorilor. Foaia românească nu garantează 
publicarea textelor nesolicitate de redacţie.

Poza săptămânii

26 august, luni, Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 august, marţi, Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia,
      Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28 august, miercuri, Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul
       Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fi ica lui Fanuel 
29 august, joi, †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul;
      Sf. Cuv. Teodora 
30 august, vineri, †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei
      şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului 
31 august, sâmbătă, Aşezarea în raclă a cinstitului brâu
      al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina
   1 septembrie, duminică, †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. 
      Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe 
     din Adrianopol. (Începutul anului bisericesc) Duminica
      a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)

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

Festival pentru copii
la Micherechi

Întâlnire de promoție
la Micherechi

Conferința naționalităților 
de deschidere a noului an 
şcolar

  Foto: Eva Şimon

De ce iubim femeile?
„Pentru că merg pe stradă drepte, cu capul sus, cu umerii 
trași înapoi și nu răspund privirii tale când le fi xezi ca 
un maniac.
Pentru că fac toate treburile sâcâitoare și mărunte din 
casă fără să se laude cu asta și fără să ceară recunoștinţă.

Pentru că poartă tot soiul de zdrăngănele pe care și le asortează la îmbrăcă-
minte după reguli complicate și de neînţeles.
Pentru că își desenează și-și pictează feţele cu atenţia concentrată a unui 
artist inspirat.
Pentru că se trag din fetiţe.
Pentru că-și ojează unghiile de la picioare.
Pentru că joacă șah, whist sau ping-pong fără sa le intereseze cine câștigă.
Pentru că șofează prudent în mașini lustruite ca niște bomboane, așteptând 
să le admiri când sunt oprite la stop și treci pe zebră prin faţa lor.
Pentru că au un fel de-a rezolva probleme care te scoate din minţi.
Pentru că au un fel de-a gândi care te scoate din minţi.
Pentru că-ţi spun „te iubesc” exact atunci când te iubesc mai puţin, ca un fel 
de compensaţie.
Pentru că sunt femei, pentru că nu sunt bărbaţi, nici 
altceva.
Pentru că din ele-am ieșit și-n ele ne-ntoarcem, și 
mintea noastră se rotește ca o planetă greoaie, mereu 
și mereu, numai în jurul lor.”
Mircea Cărtărescu (Din volumul „De ce iubim femeile”)

Doi veterani ai politicii europene, cancelarul german Angela Merkel 
şi premierul maghiar Orbán Viktor au marcat luni, 19 august, în 
oraşul Sopron, 30 de ani de la „picnicul paneuropean” care a facilitat 
un exod în masă al est-germanilor, moment care a marcat începutul 
căderii Cortinei de Fier în Europa.

Î n ziua de luni, 26 august, la Liceul Sârbesc Nicola Tesla din Bu-
dapesta (str. Veres Pálné nr. 17) va avea loc conferinţa pedagogică 

a naţionalităţilor de deschidere a noului an școlar. Organizatorii 
evenimentului sunt Oficiul pentru Învăţământ, Ministerul Resurselor 
Umane și Centrul Klebelsberg. Scopul conferinţei este informarea 
conducătorilor de instituţii și a profesorilor de la școlile de naţio-
nalitate despre noutăţile profesionale și schimbările care privesc 
anul școlar 2019/2020. Conferinţa va începe dimineaţa la ora 10.00, 
iar după cuvântul de deschidere al directoarei instituţiei-gazdă vor 
evolua pe scenă dansatorii Echipei de dansuri populare „Gh. Nistor” 
din Micherechi.                                                                                                       E.Ş.

Asociaţia Miruna din 
Micherechi organi-

zează în ziua de sâmbătă, 
7 septembrie, prima ediţia 
a Festivalului Copiilor. Ma-
nifestarea va cuprinde tot 
felul de concursuri pentru 
copii, cei mici se vor putea 
bucura de trambulină, pa-
late gonflabile, face-pain-
ting, călărie, etc. Toţi copiii 
vor primi gratuit sucuri, 
îngheţată, vată de zahăr și 
fructe. Festivalul Copiilor 
se va desfășura pe terenul 
de sport din Micherechi.

Î n ziua de 17 august, absolvenţii promoţiei 1981–1989 a Școlii 
generale românești din Micherechi și-au dat întâlnire într-un 

local din sat pentru a-și aminti de cei 30 de ani care au trecut de la 
terminarea clasei a opta. Copiii de atunci, azi deveniţi adulţi, au invitat 
la întâlnire și foștii diriginţi, pe doamna profesoară Ecaterina Martin și 
pe domnul profesor Vasile Martin, alături de care au depănat amintiri 
frumoase și au povestit despre cele ce s-au întâmplat cu ei în ultimele 
trei decenii. La întâlnire au fost chemaţi elevii ambelor clase, A și 
B, care s-au adunat într-un număr foarte frumos.                               E.Ş.
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Această revistă a fost tipărită cu sprijinul parţial 
al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia oficială 
a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

www.
mprp.
gov.ro

Dansatorii din Micherechi la festival
în Cluj-Napoca

Grădinița românească din Jula aşteaptă 
copiii într-o clădire lărgită şi restaurată

Manifestările dedicate Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca au început 
sâmbătă, 17 august, și timp de nouă zile, între 17-25 august, oferă o experienţă cul-
turală de neuitat și recreere locuitorilor orașului și celor care vizitează în aceste zile 
orașul Cluj-Napoca.

La o conferinţă de presă susţinută la Cluj, înainte de a se da startul manifestărilor, 
organizatorii au declarat că cei interesaţi sunt așteptaţi cu 630 de programe care se 
vor desfășura în 133 de locuri. Organizatorul principal, Balázs Gergely, a precizat că 
niciodată nu a fost atât de bună cooperarea între organizatori și primăria orașului 

Grădiniţa românească de pe strada Galamb din Jula este în re-
novare de la mijlocul lunii mai 2019. Lucrările de construcţii de la 
această unitate de învăţământ preșcolar prevăd o nouă sală de sport 
și dezvoltarea instituţiei cu o sală nouă de clasă, grupuri sanitare și 
vestiare noi, instalaţii noi și o terasă și locuri de joacă în aer liber. 
Noua sală de grupă de 60 metri pătraţi va avea atașat vestiar și grup 
sanitar, la fel și sala de sport, tot de 60 metri pătraţi, va fi dotată cu 
spaţii aferente corespunzătoare. Pentru realizarea acestor lucrări a 
fost alocată suma de 50 milioane forinţi de către Cancelaria Primului 
Ministru, Secretariatul de Stat pentru Naţionalităţi, prin proiectul 
NEMZ-E-18-0015, iar Ministerul de Dezvoltare a alocat suma de 50 
milioane Ft, prin proiectul TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018. 

Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria a făcut o nouă 

cerere către Cancelaria Primului Ministru, Secretariatul de Stat pen-
tru Culte și Naţionalităţi, în urma căreia din fondurile de urgenţă 
a fost alocată suma de 6 milioane Ft pentru înlocuirea întregului 
sistem de electrificare din vechea clădire, plus resurse din bugetul 
grădiniţei pentru lucrări neprevăzute. 

Noua sală de grupă va fi dată în folosinţă începând cu noul an 
educaţional, la 1 septembrie 2019, până atunci cadrele didactice și 
preșcolarii își desfășoară activitatea în cadrul școlii românești din 
Jula. Lucrările vor trebui să fie finalizate în totalitate la sfârșitul 
acestui an. 

Grădiniţa se bucură de un efectiv de 103 copii. Anul acesta au fost 
înscriși până la ora actuală 19 copii în grupa mică, care vor frecventa 
grădiniţa de la 1 septembrie.                                                                     A.B.

ca în acest an. În 2019, festivalul sărbătorește 10 ani 
de la înfiinţare, ca urmare, o parte din evenimente vor 
marca această aniversare. 

Ediţia aniversară a avut deschiderea oficială dumini-
că, 18 august, cu un spectacol de gală, la Opera Maghiară 
din Cluj. În cadrul galei, Ansamblul Popular de Stat din 
Ungaria a susţinut în premieră spectacolul „În piaţa din 
Cluj”. De altfel, la Cluj în această perioadă se organizează 
și zilele Sfântul Ștefan, eveniment la care participă de 
ani de zile și Echipa de dansuri populare „Gheorghe 
Nistor” din Micherechi, condusă de către Vasile Papp jr. 

Participarea dansatorilor din Micherechi la festivalul 
de la Cluj a fost asigurată de către Primăria comunei 
Micherechi.                                                                                      I.K.
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Botez nou-testamentar la Biserica 
Penticostală Nr. 1 din Micherechi

Botez nou-testamentar la Biserica 
Penticostală „Betel” din Micherechi

La Biserica Penticostală Nr. 1 din Micherechi, în duminica din 18 
august a avut loc un botez nou-testamentar în apă. Au fost 3 persoa-
ne: Debora Gherasim, Lidia Miron și Amanda Puiu, care au luat această 
hotărâre în inima și viaţa lor, iar azi ca mărturie au îmbrăcat hainele 
albe, au făcut acest legământ în faţa lui Dumnezeu și a întregii biserici 
încredinţându-și viaţa în mâinile Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Programul a început cu ora de rugăciune, condusă de către Ioan 
Gurzău, unul dintre prezbiterii bisericii. Ne-a citit un cuvânt din Evrei 
4 de la versetul 14-16: „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, 
care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu să rămânem tari 
în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă 
de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca 
și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de 
scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să 
fim ajutaţi la vreme de nevoie.”

La sărbătoarea celor în haine albe au fost prezente familiile lor, 
rudenii, creștini, cunoscuţi, consăteni și toţi care cu drag au venit să 
fie părtași la sfântul legământ. Am avut deosebita plăcere s-o avem 
alături de noi pe doamna primar Margareta Tat, pe viceprimarul Bertold 
Netea, iar din partea Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria 
pe șeful Oficiului AȚRU, Gheorghe Cozma. 

De la ora 10.00 a avut loc programul de evanghelizare. Conducăto-
rul Bisericii, Tiberiu Juhász a salutat în limba română pe cei prezenţi. 
Timpul de închinare a fost susţinut de către tineretul, membrii bisericii 

„Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit” Marcu 16:16

Botezul în apă este un legământ încheiat cu Dumnezeu, prin care 
o persoană se supune ascultării Duhului Sfânt, chiar cu preţul vieţii, 
murind astfel faţă de plăcerile lumești, devenind o făptură nouă în 
Hristos. Aceasta are loc în urma mărturisirii păcatelor înaintea lui 
Dumnezeu, a curăţirii prin sângele lui Hristos și a sfinţirii date de 
Duhul Sfânt.

Așadar pentru a primi botezul, o persoană trebuie să creadă în 
Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Nu înainte de a fi expe-
rimentat nașterea din nou, așa cum scrie și în Biblie, Ioan 3:5: „Isus 

i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă 
şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”

Ne bucurăm noi, Biserica „Betel”, împreună cu cerul (Luca 15:10) 
pentru încă o persoană care a crezut Isus Hristos ca Domn și Mân-
tuitor personal.

Debora Puha, al șaselea copil al familiei Puha Ilie și Magdalena a 
încheiat un legământ cu Dumnezeu pe data de 14 iulie 2019. Botezul 
a fost oficiat de către păstorul bisericii, Florin Ghiuro (Oradea), iar 
cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit de către păstorul Ghiţă Ciobanu, 
invitat special din Suceava.

Dora Puha

împreună cu candidatele, cu cântări despre nemărginita dragoste a 
Creatorului nostru. Păstorul bisericii Durkó Albert a salutat în limba 
maghiară biserica, a cerut binecuvântarea peste întregul program, și 
ne-a citit Cuvântul din Sfintele Scripturi de la Geneza capitolul 1 de 
la versetul 26-31.

În cadrul serviciului de botez, candidatele au răspuns cu cuvintele 
„DA, CRED” că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu și Mântuitorul 
meu personal, iar pe baza mărturiei făcute în faţa lui Dumnezeu și 
a tuturor celor prezenţi au fost botezate la porunca Lui în Numele 
Tatălui a Fiului și al Duhului Sfânt.

La sfârșitul slujbei au fost chemaţi în faţă toţi din conducerea 
bisericii pentru rugăciunea de binecuvântare și punerea mâinilor, 
candidatele care s-au botezat inclusiv Vanesa Iuraşoc și Adrienn Juhasz 
(ele s-au botezat luna trecută) au primit ca și amintire din partea 
bisericii o Biblie și un buchet de flori, iar doamna primar Margareta 
Tat a dat un buchet de flori fiecăruia. 

După încheierea programului, toţi oaspeţii adunării au fost invitaţi 
în curte la un ceai și cozonac.

Le dorim celor ce s-au botezat să umble pe calea credinţei până la 
sfârșit. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere fiecăruia personal 
scopul Lui cu viaţa noastră, să putem contribui la restaurarea împă-
răţiei Sale, ochii noștrii să vadă ce e bun, inima să aibă puterea de a 
ierta răul, iar sufletul să nu-și piardă credinţa. 

Carina Paula Juhász

FOAIA
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Se cere introducerea în manualele
de istorie din România a unui capitol privind 
comunitățile istorice româneşti
din jurul granițelor

Date importante la alegerile minoritare
din toamnă

În duminica din 13 octombrie 2019, în Ungaria vor avea loc alegeri 
locale şi minoritare. Membrii comunităţilor de naţionalitate vor 
putea alege noi membri în autoguvernările locale, judeţene şi pe 
ţară, care vor îndeplini aceste funcţii în următorii cinci ani. În 24 
august va începe oficial campania electorală atât pentru alegerile 
locale, cât şi pentru cele minoritare. 

Pot vota şi pot fi aleşi numai cei care sunt înscrişi în 
registrele naţionalităţilor

La alegerile de autoguvernări românești vor putea vota și vor putea 
fi aleși numai acei cetăţeni ai Ungariei, care s-au înscris în registrul 
românilor. Înscrierea se poate face și online, pe pagina de internet 
a Biroului Electoral Naţional, www.valasztas.hu, sau personal ori în 
scris la comisiile electorale locale. Cei care s-au înregistrat deja la 
alegerile anterioare nu mai trebuie să ceară acest lucru. Scrisoarea 
electorală pe care zilele trecute a primit-o fiecare alegător prin poștă 
cuprinde informaţia dacă persoana respectivă figurează în registrul 
vreunei minorităţi sau nu. 

Înregistrarea naţionalităţilor se poate face până la termenul de 
27 septembrie 2019, ora 16.00. Cei care depăşesc acest termen, nu 
vor putea vota!

Cine, unde şi cum poate candida?
La alegerile minoritare pot vota numai cetăţenii maghiari de naţi-

onalitate, care au rezidenţă în Ungaria. Oricine poate să fie candidat 

în altă localitate decât unde îi este adresa, dar votul și-l poate exercita 
numai în localitatea de rezidenţă. 

Fiecare candidat trebuie să fie înscris în registrul naţionalităţii 
sale, trebuie să se declare că acceptă reprezentarea comunităţii mi-
noritare, vorbește limba, cunoaște cultura și tradiţiile naţionalităţii 
pe care vrea s-o reprezinte. 

Candidaţii la alegerile de naţionalitate pot să-și înainteze actele 
de candidatură la comisiile electorale până în ziua de 9 septembrie, 
iar listele candidaţilor pentru alegerile judeţene și pe ţară pot fi 
depuse până pe 10 septembrie. 

La alegerile minoritare nimeni nu poate candida independent, doar 
cu sprijinul unei organizaţii civile de desemnare, care are stabilit în 
statut reprezentarea naţionalităţii respective.

E.Ş.

Eșecul instituţiilor statului român în relaţia cu R. Moldova, asi-
milarea continuă a comunităţilor istorice românești, fenomenul 
emigrării masive a populaţiei României, ineficienţa MRP și MAE, 
situaţia dramatică a românilor din judeţele Covasna, Harghita și 
parţial Mureș, segregarea pe criterii etnice, asimilarea românilor 
în propria ţară, sunt câteva din temele grave ale dezbaterilor de la 
Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, care a avut loc în peri-
oada 11–17 august, la Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureșului, 
judeţul Harghita. O parte din soluţii se află în Rezoluţia adoptată de 
participanţi și care va fi transmisă către Parlament, Administraţia 
Prezidenţială, Guvern, ministere, partide politice și alte instituţii, 
transmite Romanian Global News.

La capitolul „comunităţile istorice”, prin Rezoluţie se cere: 
g aplicarea, în regim de urgenţă, a Strategiei Naţionale pentru 

românii de pretutindeni pentru perioada 2017–2020, prin care comu-
nităţilor românești din vecinătate și Balcani trebuie să le fie asigurate 
mijloacele necesare păstrării identităţii naţionale;

g adoptarea și utilizarea cu înalt profesionalism a tuturor instru-
mentelor europene de protecţie a drepturilor minorităţilor naţionale, 
în beneficiul românilor care trăiesc în state în care sunt minoritari;

g acordarea de burse și indemnizaţii de sprijin identitar elevilor 
și profesorilor din școlile și clasele cu predare în limba română, din 
statele în care există comunităţi românești autohtone;

g sprijinirea înfiinţării de școli publice sau private cu predare în lim-
ba română, în statele în care există comunităţi românești autohtone;

g modificarea metodologiei de selecţie a bursierilor din sistemul 
naţional de educaţie;

g ridicarea Vicariatului Ortodox Român al Daciei Ripensis la rang 

de episcopie pentru toţi credincioșii ortodocși români din Timoc, 
inclusiv pentru cei care se află pe teritoriul Bulgariei;

g acordarea, în regim de urgenţă, a liberului acces pe piaţa mun-
cii din România, pentru toţi etnicii români din Republica Moldova, 
Ucraina, Serbia, Macedonia de Nord și Albania;

g condiţionarea neechivocă a sprijinului acordat Serbiei în pro-
cesul de integrare în Uniunea Europeană, de respectarea efectivă a 
drepturilor populaţiei autohtone românești;

g monitorizarea respectării și implementării Recomandării APCE 
nr. 1845 (2008) privind situaţia minorităţilor naţionale din Voievodina 
și a minorităţii etnice române din Serbia;

g înfiinţarea, în regim de urgenţă, a două centre culturale româ-
nești în Timoc, Serbia, la Bor și Negotin;

g elaborarea de către Academia Română a unei sinteze privind 
originile și evoluţia comunităţilor istorice românești din jurul fron-
tierelor și Balcani, redactată în cele 4 dialecte ale limbii române și 
diseminată în cadrul acestor comunităţi;

g introducerea în manualele de istorie a unui capitol privind co-
munităţile istorice românești;

g înfiinţarea ICR Kiev, cu filială la Cernăuţi, ICR Moscova, ICR 
Belgrad, ICR Atena, ICR Sofia și ICR Tirana, cu filială la Saranda, și 
înfiinţarea unor filiale ICR la Bălţi și Cahul.

La Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului au participat lideri 
ai comunităţilor istorice românești din Serbia, Ucraina, Bulgaria și 
Ungaria, alături de reprezentanţi ai societăţii civile din R. Moldova, 
precum și români din diasporă (din Statele Unite ale Americii, Ger-
mania, Italia) dar și din judeţele Covasna, Harghita, Mureș, Bacău, 
Iași, Cluj, Hunedoara, Dolj și București. 
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Alegerea vrăbiuțelor

Coloraţi!

Bune maniere pe care orice 
copil trebuie să le ştie

Au fost odată două ţări. Una 
era Țara oamenilor frumoși și alta 
era Țara oamenilor urâţi. Şi niciun 
om nu putea să plece din ţara lui. 
Cine se așeza în picioare pe linia 
care le despărţea avea călcâiele 
într-o ţară și vârfurile degetelor 
în cealaltă. Dar nu prea se așeza 
nimeni pe linia aceea, în afară de 
niște vrăbiuţe, care păreau înșira-
te pe aţă. Într-o zi, vrăbiuţele se 
strânseră să discute o problemă foarte importantă: dacă o să facă 
pui, unde o să-şi înalţe cuiburile, acolo sau acolo? Așa că s-au sfătuit 
o zi întreagă, până când înţeleptul vrăbiuţelor a zis:

– Să-i privim atent pe oamenii frumoși și pe oamenii urâţi și o să 
știm. Dar, pentru asta, trebuie să fiţi atente, să nu mai întoarceţi capul 
în toate părţile și mai ales să vă ţineţi pliscul. Se poate?

– Se poate, răspunseră vrăbiuţele, care trebuiau să-și facă și ele 
o căsuţă undeva.

După ce au văzut cum stă treaba în 
amândouă ţările, s-au dus cât au putut 
de repede la înţeleptul ce-și făcuse deja 
cuibul în Țara Oamenilor Frumoși.

– De unde ai știut că aici este cel mai 
bine? întrebară toate în cor.

– V-am privit pe voi, răspunse înţelep-
tul.

Când eraţi cu ochii spre ţara aceasta, 
mi-aţi ascultat sfatul, n-aţi mai sucit capul 
în toate părţile și aţi căutat cuminţi la 

tot ce făceau acești oameni frumoși. Apoi, fără să vă daţi seama, aţi 
cântat cu ei, mai ceva ca niște privighetori.

Întorcând, însă, ochii către ţara cealaltă, aţi dat uitării ceea ce 
v-am rugat, v-aţi foit întruna, aţi ţipat fără motiv şi mai că nu v-aţi 
smuls penele de pe voi.

Vrăbiuţele se întristară, fiindcă înţeleptul avea dreptate.
Dar, cum se zice, „tot răul spre bine” : acum alegerea lor era mai 

ușor de făcut.

de Elia David

Spune întotdeauna „te rog” când ceri ceva.
Spune „mulţumesc” când primeșţi ceva.
Nu vorbi urât.
Cere permisiunea înainte să atingi sau să iei un lucru care nu îţi 
aparţine.
Întotdeauna returnează lucrurile pe care le-ai împrumutat de 
la alţîi.
Respectă spaţiul personal al oricărei persoane.
Curăţă de fiecare dată după tine. Ajută-ţi familia încercând să 
menţii curăţenia în camerele pe care le foloseșţi.
Ridică-te în picioare atunci când o persoană mai în vârstă întră 
în cameră.
Atunci când aveţi oaspeţi, dă mâna cu ei și privește-i în ochi atunci 
când îi saluţi.
Oferă-te să îi ajuţi cu hainele și să le arăţi locul la masă invitaţilor.
De fiecare dată când vă vedeţi, îmbrăţișază-ţi rudele și bunicii.
Nu te duce într-o vizită dacă nu ai primit invitaţie sau dacă nu știi 
că poţi să mergi oricând.
Nu îţi imagina că poţi să stai în vizită atât de mult cât consideri 
tu, stabilește împreună cu părinţii ora limită la care trebuie să 
ajungi acasă.
Atunci când mergi într-o vizită pentru câteva zile într-o casă stră-
ină, fă curat după tine, tot timpul și nu deranja lucrurile din jur.
Atunci când ești într-un loc public sau într-un mijloc de transport 
în comun, oferă locul tău persoanelor mai în vârstă sau celor cu 
dizabilităţi.
Când vorbești la telefon într-un loc public, ai grijă să nu îi deran-
jezi pe cei din jur.
Fii politicos cu persoanele în vârstă și întotdeauna deschide-le ușa.

Un copil educat, care le arată respect celor din jur și 
care știe să se comporte și să vorbescă politicos se 
va bucura întotdeauna de aprecierea celor din jur.
Iată câteva reguli de etichetă pe care orice copil ar 
trebui să le urmeze.

Dragi copii, bucuraţi-vă din plin de ultimele zile de vacanţă. Ju-
caţi-vă cât mai mult, petreceţi cât mai mult timp cu familia și cu 
prietenii. Când afară e foarte cald și vă trageţi la răcoare, ca să nu vă 
plictisiţi, coloraţi desenele de mai jos!
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Povestea unui băiețel leneş

Citate celebre despre citit 
care te vor inspira să citeşti 

mai mult

Într-un sat mic de la poale-
le munţilor, trăia un băieţel pe 
nume Jack. Băiatul era atât de 
leneș încât i s-a dus vestea în 
împrejurimi. Mama sa muncea 
de dimineaţă până seara, pen-
tru ca să aibă ce mânca. Într-o zi, 
mama băiatului cel leneș s-a îm-
bolnăvit și nu a mai putut merge 
la muncă, așa că Jack a devenit, 
fără să își fi dorit, singurul sprijin 
al familiei. 

Atunci, un fermier din zonă 
i-a oferit de muncă lui Jack, iar la 
finalul zilei l-a răsplătit cu niște 
bani. Pe drum spre casă, băiatul 
nu a observat că banii i-au scăpat din mână. Acesta i-a povestit mamei 
toată întâmplarea, iar ea i-a zis cu voce calmă: „Dragul meu, data 
viitoare să îi pui în buzunar, așa nu ai să îi mai pierzi.”

În următoarea zi, Jack a lucrat pentru un crescător de vaci. La final 
de zi, băiatul a fost răsplătit cu o sticlă de lapte. Așa cum i-a spus 
mama lui, Jack și-a turnat laptele în buzunare și a plecat în fugă spre 
casă. Când l-a văzut, femeia a realizat ce făcuse fiul său. „Jack ar fi 
trebuit să duci sticla în mâini. Nu fi trist, sunt sigură că vei fi atent 
data viitoare!”

A doua zi, Jack a fost la același fermă de vite, iar la final de zi a 
primit răsplată o bucată de brânză. Pentru că afară era foarte cald, 
iar Jack a dus brânza în mâini, aceasta s-a topit până acasă. Jack s-a 
plâns mamei că brânza s-a topit, iar ea i-a spus că putea să o trans-
porte în mâini, dar să o ducă așa cum trebuie.

În următoarea zi, Jack a primit în schimbul muncii sale o pisică. 
Jack a dus pisica în braţe, dar pe drum, ea a sărit și a fugit. Băiatul 
era supărat și i-a spus mamei cum a pierdut pisica. Mama i-a spus că 
ar fi trebuit să lege pisica cu o funie și să o aducă după el, pe drum.

Jack a procedat așa, dar cu o bucată de carne pe care a primit-o 

drept răsplată după o altă zi de muncă. Bu-
cata de carne nu a putut fi mâncată după ce 
băiatul a adus-o acasă legată cu o bucată de 
funie și târâită pe jos.

Atunci, mama și-a pierdut în cele din urmă 
cumpătul și i-a reproșat băiatului său că nu 
este în stare să facă nimic bine. Apoi femeia 
și-a adunat gândurile, s-a calmat și i-a spus 
fiului său că ar fi trebuit să aducă halca de 
carne pe umeri.

În ziua următoare Jack a plecat la muncă 
într-un sat din apropiere. La final de zi a 
primit pentru efortul său un măgar. Sfătuit 
cu o seară înainte de mama sa, băiatul a luat 
măgarul pe umeri și a plecat spre casă. Pe 
drum s-a întâlnit cu o fetiţă de 8 ani, care 

era împreună cu tatăl ei, nimeni altul decât cel mai bogat moșier din 
zonă. Văzându-l pe Jack, fetiţa a început să râdă fără oprire. Tatăl său 
era atât de fericit încât a izbucnit în lacrimi.

Acesta i-a mulţumit lui Jack pentru că a reușit să o facă pe fiica lui 
să râdă după 5 ani, în care micuţa nu a mai schiţat niciun zâmbet. 
Era pentru prima dată când, făcând din nou lucrurile anapoda, Jack 
a reușit să facă un lucru bun. Fetiţa era fericită după mulţi ani, iar 
Jack a realizat ca prin minune că până atunci făcuse o mulţime de 
greșeli. Dar în același timp, o stângăcie de-a sa a făcut-o pe fiica celui 
mai bogat om din zona aceea să râdă.

Jack a plecat atunci împreună cu bogătașul și fiica lui spre casă. 
Tatăl fetiţei le-a oferit de muncă lui Jack și mamei sale și le-a reparat 
căsuţa modestă în care trăiau. Jack și mama sa nu și-ar fi imaginat 
niciodată până atunci, că în cele din urmă, neroziile băiatului le va 
aduce atâta bucurie.

Chiar și cu tot norocul care se abătuse asupra lor, de atunci, băiatul 
a încercat să facă lucrurile cât mai bine și a avut grijă să nu mai facă 
atât de multe greșeli, realizând că multe dintre ele s-au întâmplat 
pentru că i-a fost lene să gândească singur.

Următoarele citate despre importanţa cititului în viaţa noastră te vor 
inspira să citești mai mult. Cititul este una dintre activităţile care îţi 
vor lărgi întotdeauna orizontul și te va ajuta de fiecare dată să găsești 
răspunsul multor întrebări sau situaţii în care te afli.

*
„A învăţa să citești este că și când ai aprinde un foc. Fiecare silabă e o 
scânteie.” – Victor Hugo

*
„Citește! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și ima-
gini, din care vei întocmi înţelesul și filozofia vieţii.” – Mihai Eminescu

*
„Odată ce înveţi să citești, vei fi pentru totdeauna liber” – Frederick 
Douglass

*
„Lectura este o călătorie interioară!” – Costel Zagan

*
„Nu există prieten la fel de loial ca o carte” – Ernest Hemingway

*
„Orice carte care îi formează unui copil deprinderea de a citi, de a face 
din lectură una dintre nevoile sale, e bună pentru el” – Maya Angelou

*
„De câte ori citești o carte, undeva în lume se deschide o ușă, care lasă 
să între mai multă lumină”. – Vera Nazarian
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Cununie românească în centrul Julei

În sâmbăta din 10 august, doi tineri din Micherechi și-au unit vieţile 
în cadrul unei cununii civile și religioase ţinută într-un parc central din 
orașul Jula. Deoarece nunta a fost organizată în sala impozantă de la 
Vigado, tinerii miri David Perdi și Cinţia Hodișan, alături de părinţii lor, 
au avut dorinţa să se ţină și ceremonia civilă și religioasă în vecinătatea 
Vigado, în parcul Göndöcs din Jula. 

Cununia civilă a fost oficiată de către Margareta Tat, primăriţa co-
munei natale a celor doi miri, Micherechi. Ceremonia a fost ţinută atât 
două limbi, maghiară și română, mirele și mireasa rostind „DA”-ul 
hotărâtor în limba română. 

Apoi a urmat cununia religioasă, care a fost oficiată de către pastorul 
penticostal Durko Albert (în limba maghiară), conducătorul Bisericii 
Penticostale nr. 1 din Micherechi și de către Viorel Bogdan (în limba ro-
mână), membru în conducerea Bisericii Penticostale nr. 1, unde tinerii 
au primit botezul nou-testamentar în vara anului trecut. În cuvântul 
său, Viorel Bogdan le-a vorbit tinerilor despre cele trei tipuri de relaţii 
noi pe care le vor avea în viitor: „Omul a fost creat de Dumnezeu ca 
fiind o fiinţă sociabilă, care relaţionează cu cei din jurul lui. Relaţionăm 
cu familia, cu cei din biserică, cu cei care avem tangenţă în societate, 
la locul de muncă, școală etc. O dată cu căsătoria apar relaţii noi care 
nu le-am mai întâlnit. 

1. Relaţia soţ-soţie. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vorbește dspre 
modul în care soţul și soţia să acţioneze în viaţa de căsătorie dându-le 

sfaturi care să contribuie la statornicia familiei. Apostolul Pavel în 
Efeseni 5:25 spune: Bărbaţiilor iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos 
Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea. Dragostea soţului faţă de soţie trebuie 
să fie o dragoste care să meargă până la sacrificiul suprem. Soţiei în 
schimb, tot Apostolul Pavel, în transmite în Efeseni 5:22: Nevestelor fiţi 
supuse bărbaţilor voştri ca Domnului. Conform Scripturii, bărbatul este 
capul nevestei, cu alte cuvinte relaţia dintre soţie și soţ trebuie să fie 
funcţionabilă în orice moment.

2. Relaţia ginere, noră – socri. Odată cu pășirea pe drumul căsniciei 
apar elemente noi în viaţa de cuplu și persoane care în mod involuntar 
au tangenţă cu tinerii căsătoriţi. Biblia ne învaţă să ne iubim unii pe 
alţii și mai ales pe cei ce fac parte din familiile noastre. Soţia trebuie să 
iubească părinţii soţului și să-i aprecieze ca și pe părinţii ei, la fel și soţul.

3. Relaţia părinţi – copii. Apostolul Pavel spune în Efeseni 6:4: Și voi 
părinţilor nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea 
şi învăţătura Domnului. Familia a fost creată cu scopul procreierii, iar 
părinţii au datoria ca odată cu apariţia copiilor în familie să se implice 
în educarea acestora. Cred că succesul unei căsătorii constă și în modul 
în care atât soţul cât și soţia se implică în formarea copiilor, atât pentru 
biserică cât și pentru societate. O familie care lasă această problemă 
pe seama altora, este o familie falimentară. Relaţionând cu cei din 
familie după Scripturi, vom fi fericiţi”, a punctat predicatorul Viorel 
Bogdan.                                                                                                                      E.Ş.

Adeverinţa alăturată arată că din 8 februarie 1964, Mihai Bihari, 
locuitor în orașul Bichișciaba este colaborator extern al revistei „Foaia 
Noastră”, care atunci își avea redacţia în Budapesta, pe blv. Lenin nr. 
9-11. Prin aceasta, redactorul șef de atunci, dr. Endre Pálffy a solicitat 

autorităţilor maghiare să-l ajute în activitatea sa pe colaboratorul 
revistei românești.

În celelalte două poze, Mihai Bihari, bunica lui și o verișană, citesc 
revista „Foaia Noastră”. Fotografii realizate tot prin anii 1964. 
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Am avut ocazia de mai multe ori să petrec în cursul verii câteva zile 
frumoase de vacanţă în Grecia. Bineînţeles, de fi ecare dată la mare. Am 
fost în Paralia Katerini, acolo unde se duc an de an foarte mulţi turiști 
români și unguri, am fost pe insula Skopelos, devenită mai renumită 
pentru că aici s-au fi lmat unele scene din musicalul Mamma Mia, anul 
trecut am fost la Parga, declarat a fi  cel mai colorat oraș al Greciei, chiar 
și când ne-am dus în Albania ne-am oprit la dus și la întors câteva ore 
în Grecia, în Aminciu (în grecește: Meţovo), pentru a mânca un miel la 
proţap așa cum numai aromânii din Munţii Pindului știu să-l prepare. 
Anul acesta ne-am dus mai la sud, într-o staţiune din Golful Corintului, 
aflată însă la mijloc de drum dintre două orașe importante: orașul 
antic Delphi și Patras, al treilea cel mai mare oraș din Grecia, aflat în 
nordul peninsulei Peloponez. După câteva zile de stat la plajă și la 
soare, am pornit la drum să vedem cu ochii noștri locurile renumite 
din zonă despre care am citit în cărţi. Drumul până la ruinele orașului 
antic Delphi, dar și cel spre Patras a trecut prin peisaje minunate, 
cu măslini și portocali, cu munţi înalţi și cu serpentine. Când ne-am 
pornit la drum încă nu știam că ne apropiem de buricul pământului...

Delphi, centrul universului

Orașul Delphi (sau Delfi ) se află pe un platou în versantul Muntelui 
Parnassus și este un loc renumit din Grecia antică, deoarece mitoligia 
greacă spune că aici s-a aflat casa Oracolului delfi c. Vechii greci con-
siderau Delphi ca fi ind centrul universului. 

Una dintre legendele despre Oracolul din Delphi spune că atunci 
când Zeus a decis să afle unde este centrul lumii a trimis doi vulturi, 
unul spre est şi altul spre vest. Cei doi vulturi s-au întâlnit la Delphi 
şi astfel acest loc a devenit centrul lumii, fapt marcat printr-o sferă 
de marmură sculptată, denumită „omphalos” (buricul pământului).

În principal, Delphi a devenit celebru datorită oracolului de aici, 
oracol ce a aparţinut întâi zeiţei Geea (Pământ) şi a fost păzit de copilul 
acesteia, şarpele Phyton. Zeul Apollo a omorât şarpele şi şi-a însuşit 
Oracolul din Delphi.

O preoteasă numită Pythia era cea care, întrând în transă, prezicea 
viitorul și dădea sfaturi oamenilor care veneau să consulte Oracolul din 
Delphi. Profeţiile ei erau de fapt nişte bolboroseli traduse de preoţii 
din jur în poezii ambigue, destul de greu de descifrat de muritorii 
veniţi în căutarea unui răspuns. Cu toate acestea, oracolul a devenit 
foarte cunoscut şi era vizitat de mulţi ce doreau un sfat, o îndrumare, 
până când împăratul creştin Theodosius I a ordonat închiderea tuturor 
locurilor destinate practicării cultelor păgâne, masură care a afectat 
şi oracolul din Delphi.

Preotesele erau alese de Apollo şi intrau în transă din cauza unui 
gaz emanat din pământ.

De-a lungul secolelor, orașul antic Delphi a trecut prin cutremure, 
furtuni și incendii, fi ind mereu reconstruit. În secolul al V-lea al erei 
noastre, a fost însă distrus, la presiunile creștinilor care acuzau practici 
păgâne, chiar sataniste la faţa locului.

Muzeul Arheologic Delphi, aflat în vecinătatea sitului, evocă într-o 
manieră fascinantă istoria orașului antic, dispunând de expoziţii cu 
statui, sculpturi, coloane și frize antice, de secol al IV-lea înainte de 
Hristos, ce au aparţinut templelor și sanctuarelor dedicate zeilor 
Olimpului. 

În anul 1987, situl arheologic de la Delphi a fost înscris pe lista 
patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Podul Rion-Antirion leagă Grecia de Peloponez

Într-o altă zi am pornit spre sud-vest, în orașul Patras, despre care 
nu știam prea multe, dar am admirat în drum spre staţiune acel pod 
modern, care leagă continentul de peninsula Peloponez, pod ce poartă 
numele Rion-Antirion. 

Lung de 2 km, podul unește malul de nord al râului Antirion cu 
malul de sud al fratelui său, Rion. Proiectul construirii giganticului 
pod a fost propus în anul 1991, fi ind conceput pentru a rezista unor 
seisme de gradul 7 pe scara Richter. A fost realizat cu o tehnologie 
ultraavansată. Construcţia a durat cinci ani şi a necesitat 250.000 m3 

de beton şi 17.200 tone de structuri metalice, iar costurile s-au ridicat 
la 771 de milioane de euro. Proiectul a fost fi nanţat de Banca Europeană 
pentru Investiţii şi de guvernul grec. Podul Rion-Antirion concurează 
viaductul Ventabren din Franţa (1.730 m), podul Vasco de Gama din 
Portugalia (17.185 m) sau podul Akashi din Japonia (3.800 m).

Patras, oraşul crucifi cării Sf. Andrei

Patras a fost întemeiat cu 4000 de ani în urmă, prin unifi carea mai 
multor așezări umane. Numele i se trage de la Patreus, fondatorul 
orașului și descendentul celui care a întemeiat Sparta. Până în epoca 
Imperiului Roman, orașul Patras a reprezentat o așezare de agricultori.

Cel mai cunoscut moment al istoriei orașului se leagă de numele 
Sfântului Andrei, cel care a propovăduit grecilor învăţăturile lui Iisus 
Hristos și, ulterior, a fost crucifi cat chiar în orașul Patras.

Patras s-a numărat printre primele orașe creștinate. Sfântul Apostol 
Andrei, martirizat aici, este protectorul orașului. În cinstea lui, au fost 
ridicate două biserici. Biserica cea veche se află în apropierea locului 
în care Sfântul Andrei propovăduia Evanghelia și chiar pe locul în 
care a fost acesta martirizat. Aici, au existat, de-a lungul vremii, un 
templu antic, apoi o bazilică bizantină și apoi o mică biserică ortodoxă. 
Vechea Biserică a Sfântului Andrei din Patras a fost construită în 1836. 
Ulterior, începând cu 1908, regele George I al Greciei a dispus înălţarea 
celei de-a doua biserici a protectorului orașului, adică noua biserică a 
Sfântului Andrei, o adevărată catedrală, copleșitoare prin dimensiuni. 
În biserică se găsește capul Sfântului Apostolului Andrei și bucăţi din 
crucea pe care el a fost răstignit.

Datorită trecutului său îndepărtat și a diverselor stăpâniri străine, 
care și-au imprimat adânc amprenta în arhitectura orașului, Patras 
dispune de o serie de monumente istorice ce atrag turiști din toată 
lumea. Perioada Greciei Antice, a Imperiului Roman sau stăpânirii 
bizantine și ulterior a Imperiului Otoman se reflectă prin câteva 
obiective reprezentative ale orașului Patras.

Un lucru interesant ce am mai aflat  este că orașul Patras este înfrăţit 
cu orașele Debreţin din Ungaria, Craiova din România și Chișinău din 
Republica Moldova.

În anul 2006, Patras a fost Capitală Europeană a Culturii.
Eva Şimon

Dragi cititori, dacă aţi fost şi Dvs. în locuri interesante în cursul 
acestei veri, v-aţi petrecut concediul în oraşe sau zone puţin cu-
noscute de alţii şi doriţi să le împărtăşiţi şi cu alţii, vă invităm să vă 
scrieţi amintirile şi, alături de fotografi i realizate la faţa locului, să 
le trimiteţi spre publicare pentru revista noastră. Suntem convinşi 
că evocările Dvs. vor fi  citite cu drag de abonaţii Foii româneşti.

Adresa la care aşteptăm scrierile Dvs. este: foaia@foaia.hu sau 
prin Messenger la https://www.facebook.com/foaiaromaneasca.

Împărtăşiţi-vă amintirile!

Fotomontaj în pagina a 12-a

De la Oracolul din Delphi
la crucea Sf. Andrei din Patras

Jurnal de călătorie în Grecia
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Integramă Libere

Glume
Nevasta unui preot nu prea bogat vine de la 
oraș cu o rochie nouă. Când vede chitanţa de 
400 de lei, preotul se face foc:
– Eu pun bani deoparte să avem mâncare și 
să întreţin casa, iar tu?!
– Bărbate, nu m-am putut abţine, tentaţia era 
prea mare. Ca și cum un demon mi-ar fi șoptit: 
„Îţi stă bine! Îţi stă bine!“.
– Păi și de ce n-ai zis cum te-am învăţat eu: 
„Îndepărtează-te satană de mine!“??
– Așa am zis, dar el a continuat: „Și de la dis-
tanţă îţi stă bine!“.

– Tăticule, e adevărat că în unele ţări bărbatul 
nu își cunoaște soţia decât după căsătorie?
– La fel se întâmplă în toate ţările!

– Nevastăăă! Nevastăăă! Fă-ţi bagajele! Am 
câștigat un milion de dolari!
– Pentru ce să-mi fac bagajele? Munte sau 
mare?
– Nu mă interesează, numai să dispari cât 
mai repede!

Prima carte de cântece
a Uniunii Europene

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

La circ: P; A; COS; DRESOR; CV; ETER; CAI; OS; 
MADAME; TAU; ERA; TICIOS; TI; DT; NASOL; 
PIOS; GURU; GRAS; TIZ; DI; LIP; EI; TATAIT; O; 
IAR; CLOVN; TEMEI; AI; DONA; TORS; RASFATAT.

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Din data de 16 au-
gust până pe 16 sep-
tembrie, în România 
se vor putea vota cele 
șase cântece care vor 
reprezenta România în 
prima carte de cântece 
a Uniunii Europene.

Printre cele 54 de 
cântece românești no-
minalizate pentru care românii pot vota, se află cele tradiţionale și îndrăgite precum 
„Ciocârlia“, „Aseară ţi-am luat basma” și „Somnoroase păsărele” de Mihai Eminescu, dar 
și cele contemporane precum „Amintire cu haiduci“ de Vali Sterian și „Ploaia care va veni” 
de Cargo.

Iubitorii de muzică din România vor putea decide care sunt cele 6 cântece care ar trebui 
să reprezinte România. Votul se face online în limba română pe www.eu-songbook.org.

Doi doctori psihiatri discută:
– Eu prefer pacienţii cu dublă personalitate!
– De ce?
– Fiindcă mă plătesc amândoi!

– Domnișoară, de câte ori îmi surâdeţi, îmi 
vine să vă invit la mine.
– Vai, sunteţi un seducător!
– Nu. Sunt dentist!

Două neveste discutau despre viaţa lor, însă 
una din ele a început să se plângă:
– Nu știu ce să mă fac cu bărbatu-meu, zici că e 
băieţelul mamei, „Mamei nu i-ar plăcea asta”, 
„Vai, de-ar vedea mama ce facem”, „Mama zice 
că nu e bine”, „Mama face mai bine asta” și tot 
așa. Nu mai suport. Dacă-l mai aud odată cu 
„mama” mă sinucid.
– Dragă, tu trebuie să fii mai feminină, să-l faci 
să uite totul, să te comporţi mai provocator și 
să-i trezești simţurile!
Zis și făcut.
Seara, tipa își ia cea mai sexy lenjerie de dan-
telă neagră, mănuși negre de mătase lungi, 
jartiere negre și fine de satin. La un moment 
intră bărbatu-său și când o vede:
– Aoleu ești toată în negru. S-a întâmplat ceva 
cu mama?
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Cristian Teodorescu:
Bucureşti, marea 

speranță

...................................................
26 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 17.10: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
27 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: Leacuri şi credințe / 
Gabriela Rusu Păsărin 17.30: Aromâni 
– călătorie pe calea undelor cu profe-
soara Mihaela Bucin printre aromânii 
din Grecia 17.55: Încheiere........................................................
28 AUGUST  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
29 AUGUST  (Ștefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei 17.30: Reportaje, interviuri 17.55: 
Încheiere........................................................
30 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........................................................
31 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 Borțun Popescu 
/Radio Timişoara 17.20 Emisiune de mu-
zică uşoară – trupa Alb&Negru 17.55: 
Încheiere........................................................
1 SEPTEMBRIE  (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 şi reportajele difuzate pe 
parcursul săptămânii) 17.55: Încheiere

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viața şi 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 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 ceilalți abonați.
„E-Foaia” cuprinde şi acele articole 
şi fotografii, care în ediția online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF şi poate fi citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteți să căutați 
expresii sau conținuturi, dar puteți 
şi printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

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

miercuri, 28 august, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 28 august, Duna World, ora 13.50

Programul românesc televizat vă 
invită la Micherechi, în gospodă-
ria unuia dintre mulţi săteni, care 
doresc să-și asigure existenţa din 
producerea castraveţilor în sere. 
Zsolt Goron crede că în ultimii ani 
s-a schimbat mult nu numai me-
todele de producţie, dar și piaţa 
legumelor care oferă un venit mai 
nesigur, decât cu mulţi ani în urmă. 
Îl veţi mai putea cunoaște apoi pe 
Mihai Bihari, care la mijlocul lunii 
iunie a împlinit vârsta de 90 de ani.
Realizator: Tiberiu Boca

...................................................
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
Preşedinte: Tiberiu Iuhas
E-mail: atru@globonet.hu
Web: www.atruroman.hu
...................................................

MISIUNI DIPLOMATICE
Ambasada României 
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de permanenţă:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să 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 şi 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
Coordonator: Eunicia Trif
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: postmaster@mroodok.t-online.hu

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

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

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

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

Lectură

A N A R H I S M   s . 
n.   Mișcare ide-
ologică apărută 
în  sec.  XIX, susţi-
nând suprimarea 
autorităţii guvernamentale, doar 
cooperarea voluntară fiind ad-
misă. g Atitudine a anarhistului. 
– Din fr. anarchisme, rus. anar-
hizm, germ. Anarchismus.

În vremuri tulburi pentru Ro-
mânia, la început de secol XX, 
Vasilica și Tiberiu, soţ și soţie, își 
iau avutul pe care au reușit să-l 
strângă în satul lor din Ardeal și, 
împreună cu toată familia, pleacă 
să-și facă un rost la București. 

Ea, școlită la Budapesta, devi-
ne cea mai cunoscută moașă din 
capitală, fiind preferată medici-
lor din maternitate chiar și de 
mai-marii urbei. El, fost institutor 
care a învăţat latina și greaca ve-
che la Viena, ajunge să se alăture 
unui grup de patrioţi care se cred 
rezistenţa română împotriva ocu-
paţiei germane. 

Pe fundalul vieţilor celor doi se 
conturează tabloul unei epoci de 
mari frământări, încheiate odată 
cu Marele Război, cu personaje 
dintre cele mai diferite, de la fa-
milia regală, vârfurile politicii ro-
mânești și intelectualitate, la oa-
meni din popor care se străduiesc 
să supravieţuiască într-o lume 
ce se schimbă cu o viteză ameţi-
toare. Acte de curaj nebunesc și 
fraternizări cu inamicul, prietenii 
neașteptate și trădări dureroase, 
deziluzia în faţa unei înfrângeri 
iminente la sfârșitul războiului și 
euforia Marii Uniri, toate acestea 
se găsesc în Bucureşti, marea spe-
ranţă, un roman-frescă despre 
începuturile României moderne.

Volumul a apărut recent la 
Editura Polirom.
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