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Poza săptămânii

2 septembrie, luni, Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul,
    Patr. Constantinopolului
3 septembrie, marţi, Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv.
    Teoctist
4 septembrie, miercuri, Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf.
    Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu 
5 septembrie, joi, Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta,
    părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6 septembrie, vineri, Pomenirea minunii Sf. Arhanghel
    Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie 
7 septembrie, sâmbătă, Înainteprăznuirea Naşterii Maicii
    Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfi lohie
   de la Pângăraţi (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
8 septembrie, duminică, (†) Naşterea Maicii Domnului.
    Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui
    Iisus cu Nicodim) 

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

Întâlnire de promoție
după 40 de ani

Acord România – Ungaria: 
anual, 15 români vor face 
transplant de plămâni
în Ungaria

Deschiderea anului școlar 
2019/2020 și predarea lucrărilor 
de renovare la Liceul, Școala 
Generală și Căminul de Elevi
„N. Bălcescu” din Jula

Sursa foto: internet

De ce iubim, întotdeauna, cu pasiune? – fi indcă 
aceasta ne face foarte fericiți; de ce trebuie să o 
mărturisim sincer? – fi indcă aceasta îl face fericit 
pe celălalt; de ce trebuie să căutăm să dovedim 
aceasta, chiar cu prețul sacrifi ciului? – pentru a 

ne da puterea să sperăm că, numai în felul acesta, omenirea va izbuti, 
într-o bună zi, să-și lepede cel mai mârșav păcat – egoismul brutal.
Să dai, să dai, iată marea fericire a vieții. Să dai mai ales la timp, fi -
ecare lucru la vremea lui. Să dai râsul, să dai lacrimile… să-ți trăiești 
aventurile, să-ți trăiești durerea… să înhați raza de bucurie care fuge, 
să-ți arăți dinții frumoși în râsul pe care niște ochi umezi ți-l cerșesc și 
apoi să plângi nebunește, din toată inima sătulă de bucurie! Să plângi 
un timp… și apoi să râzi!
Să lupți pentru o idee, să lupți pentru un senti-
ment, pentru o patimă sau pentru o nebunie, dar 
să crezi în ceva și să lupți, asta e viața. Cine nu 
simte nevoia unei lupte, nu trăiește ci vegetează.

Panait Istrati

Tineri din Micherechi fericiți că pot păstra tradițiile 
strămoșești și pot să le prezinte anual la festivalul folcloric 

A utoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, în calitate de 
administrator, organizează, în ziua de luni, 2 septembrie, de 

la ora 10.00, deschiderea festivă a anului școlar 2019/2020 și preda-
rea festivă a ultimelor lucrări de renovare la clădirea Liceului, Școlii 
Generale și Căminului de Elevi „N. Bălcescu” din  Jula . Aceste lucrări 
au fost realizate cu un sprijin de 50 milioane de forinți primiți de la 
Secretariatul de Stat pentru Relațiile cu Cultele și Naționalitățile din 
cadrul Cancelariei Primului Ministru.

La evenimentul festiv vor lua parte și vor ține discursuri: Soltész 
Miklós, secretar de stat responsabil pentru relațiile cu cultele și nați-
onalitățile din cadul Cancelariei Primului Ministru, dr. Kovács József, 
deputat parlamentar, Traian Kreszta, purtător de cuvânt al românilor 
în Parlamentul de la Budapesta, dr. Görgényi Ernő, primarul orașului 
Jula, PS Siluan, episcopul românilor ortodocși din Ungaria.          E.Ş.

A bsolvenții promoției 1975–1979 își vor da întâlnire în sâmbăta 
din 21 septembrie, cu începere de la ora 17.00. La eveniment 

sunt invitați toți cei care în acei patru ani au fost elevii clasei conduse 
de dirigintele Nicolae Luțai. Întâlnirea de promoție va începe cu de-
punerea coroanelor de flori la mormintele a doi foști colegi (Aurica 
Condoroș și Ioan Berényi), în cimitirul din Micherechi.

A nual, 15 bolnavi români ar putea primi o nouă șansă la viață, 
în Ungaria, unde ar urma să aibă loc operații  de transplant 

pulmonar. Ministerul Sănătății din România a încheiat un acord cu 
Ungaria pentru cazurile grave, care nu pot fi rezolvate la români. În 
schimb, România s-a angajat să le trimită ungurilor plămânii care 
nu sunt compatibili cu pacienții din România. Deocamdată, nu s-a 
stabilit o listă, însă bolnavii își pun toate speranțele în acest acord, 
scrie Hotnews.ro.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății din Româna a spus: „Aceste 
condiții se referă la schimbul reciproc de organe. Atunci când avem 
donator care nu e compatibil în România, acest organ se duce în 
Eurotransplant cu prioritate în Ungaria.″

Ungaria este deja membră Eurotransplant, o organizație din care 
fac parte 8 țări europene care se ajută între ele cu organe.

În România, se face transplant pulmonar de 2 ani, însă medicii nu 
au suficientă experienţă pentru a opera cazurile grave. 31 de bolnavi 
au nevoie de o astfel de intervenţie, spun autorităţile din sănătate.

De la începutul anului, s-au prelevat 8 perechi de plămâni. Şase 
au fost trimise la Eurotransplant, însă, după testele speciale, doar 3 
au putut fi transplantate. Acordul cu Ungaria va intra în vigoare de 
la 1 septembrie.
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Comunitatea românească din Un-
garia este din nou în doliu. Luni seara, 
pe 26 august, după o grea suferință, 
s-a stins din viață profesorul Florea 
Olteanu din Jula.

Domnul profesor a fost cunoscut 
și apreciat de sute de elevi, care au 
învățat la școala generală și la liceul 
românesc din Jula în ultimele dece-
nii, și în ultima perioadă de studenții 
catedrei de română de la Facultatea 
Pedagogică din Szarvaș. De peste 30 de 
ani a fost membru activ al vieții cultu-
rale, religioase și publice a comunității 
românești din Ungaria.

Florea Olteanu s-a născut în ziua de 21 octombrie 1949, în comuna 
Ciolanu de lângă București. A fost absolvent al Facultății de Istorie a Uni-
versității din București. În capitala României s-a cunoscut cu viitoarea lui 
soție, Iulia Nicolae, originară din Chitighaz, alături de care și-a întemeiat 
familia, având împreună doi băieți. Cei doi tineri soți au devenit membri 
activi ai vieții publice și culturale a românilor din Jula din acele vremuri. 
La începutul anilor 1990, Florin Olteanu a fost membru în conducerea 
Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, membru fondator al fostei 
Asociații a Românilor din Jula și al Corului „Pro Musica” din Jula. Odată 
cu transformările politice din viața minorităților din Ungaria, pe lângă 
postul de profesor de la școala românească și pedagog la Căminul de 
elevi români, s-a implicat tot mai mult în viața publică: ani de-a rân-
dul a fost membru al Autoguvernării Românești din Medgyesegyháza, 
a fost membru în Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, 
actualmente era vicepreședinte al Autoguvernării Românești din Jula. 

Prof. univ. dr. Florea Olteanu a publicat mai multe cărți și studii des-
pre istoria românilor din Ungaria, în ultimii ani a fost șeful Catedrei de 
Naționalități de Limbi Străine din cadrul Facultății Pedagogice „Gál 
Ferenc“ din Szarvas.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!                                                               E.Ş.

Ambasada României la Budapesta informează că în zilele de 8, 9 și 
10 noiembrie 2019 va avea loc scrutinul pentru alegerea Președintelui 
României. Dacă situația o va impune, se va organiza și un al doilea tur al 
alegerilor prezidențiale în zilele de 22, 23 și 24 noiembrie 2019.

Ca și până acum, cu această ocazie se vor organiza secții de vot la sediul 
Ambasadei, al Institutului Cultural Român din Budapesta și la Consulatele 
Generale ale României din Jula (Gyula) și Seghedin (Szeged).

Pentru a crește efi ciența procesului electoral și pentru a răspunde 
așteptărilor cetățenilor români, va exista de asemenea posibilitatea de 
a se vota prin corespondență, după înscrierea prealabilă la adresa: www.
votstrainatate.ro. Înscrierea celor care doresc să voteze prin corespondență 
se poate face doar până în data de 11 septembrie 2019.

Procedura de înregistrare ca alegător prin corespondență este detaliată 
pe portalul www.votstrainatate.ro, iar pentru eventuale 
întrebări Autoritatea Electorală Permanentă a pus la 
dispoziție adresa de e-mail contact@votstrainatate.ro.

De asemenea, informații suplimentare se găsesc și 
la paginile internet ale Ministerului Afacerilor Externe 
(www.mae.ro/node/49479) și Ambasadei României la 
Budapesta (www.budapesta.mae.ro).

Sâmbătă, pe 24 august a început ofi cial campania electorală 
pentru alegerile de primari, consilii locale şi autoguvernări de 
naţionalitate din Ungaria. Cetăţenii îşi vor putea alege noii 
conducători politici şi administraţi pentru următorul ciclu de 
cinci ani. Comisia Parlamentară a Naţionalităţilor, care este 
alcătuită din purtătorii de cuvânt ai celor 13 naţionalităţi, a 
publicat zilele trecute un material informativ despre alegerile 
de autoguvernări ale naţionalităţilor, cu scopul de a-i ajuta pe 
membrii comunităţilor minoritare să se descurce cât mai bine 
în labirintul legilor referitoare la aceste alegeri. 

Ziua alegerilor: 13 octombrie 2019
Cel mai important lucru de știut despre alegerile de naționali-

tate este că vor putea vota și vor putea fi  aleși numai acei cetățeni 
ungari, care sunt înscriși în registrele naționalităților, în cazul 
nostru în registrul românesc. Înscrierea se poate face online, pe 
pagina de internet a Biroului Electoral Național (www.valasztas.
hu), sau personal ori în scris la comisiile electorale locale. Cei 
care s-au înregistrat deja la alegerile anterioare nu mai au nimic 
de făcut. Înregistrarea naționalităților se poate face până pe 27 
septembrie 2019, ora 16.00. Cei care depășesc acest termen, nu 
vor putea vota!

Date sensibile secrete şi nu prea
Odată cu preluarea fi șelor de recomandare, organizațiile civile 

de desemnare pentru alegerile minoritare au dreptul să primească 
de la comisiile electorale lista cu numele și adresele alegătorilor 
de naționalitate, ca să știe de la cine pot solicita semnăturile 
pentru recomandare. Organizațiile de desemnare și candidații la 
alegerile de naționalitate pot să-și înainteze actele de candidatură 
la comisiile electorale până în ziua de 9 septembrie, iar listele 
candidaților pentru alegerile județene și pe țară pot fi  depuse 
până pe 10 septembrie. La alegerile minoritare nimeni nu poate 
candida independent, doar cu sprijinul unei organizații civile de 
desemnare, care are stabilit în statut reprezentarea naționalității 
respective. 

Câţi membri are o autoguvernare românească?
Comisia Electorală Națională din Budapesta a stabilit prin 

hotărârea 183/2019 numărul membrilor care vor compune auto-
guvernările locale, județene și pe țară. În cazul românilor, viitoa-
rea Autoguvernare pe Țară va avea 15 membri, autoguvernările 
județene câte 7 membri, iar majoritatea autoguvernărilor locale 
românești vor fi  compuse din 3 membri. Excepție sunt localitățile 
Aletea, Bătania, Chitighaz, Jula, Micherechi și Otlaca-Pustă, unde 
autoguvernările românești vor avea 5 membri. Motivul este că aici 
numărul românilor înregistrați este peste o sută.

Până azi  s-au înregistrat 3 asociaţii româneşti
Până la încheierea ediției noastre, 27 august, trei asociații ro-

mânești au fost înregistrate de către Comisia Electorală Națională 
ca fi ind organizații de desemnare pentru alegerile românești: 
Asociația Românilor din Budapesta, Alianța pentru Românii din 
Ungaria și Uniunea Democratică Maghiaro-Română.   Eva Şimon

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

In memoriam
prof. univ. dr. Florea Olteanu

(1949–2019)

Românii vor putea vota
și prin corespondență la alegerile 
prezidențiale din noiembrie 2019

A început campania 
electorală pentru alegerile 

din toamnă

A început campania 
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Activități educative pentru copiii
care participă la orele de religie, la Școala 
Generală Românească din Micherechi

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Epar-
hiei Ortodoxe Române din Ungaria, în data de 24 august, a avut 
loc un eveniment educativ, creștin-ortodox, dedicat elevilor Școlii 
Generale Românești, clasele I–VIII, din Micherechi, care participă 
săptămânal la ore de religie, în timpul anului școlar, sub îndrumarea 
pr. protosinghel Visarion Tuderici, secretarul eparhial al Episcopiei din 
Ungaria și profesorul lor de religie. La eveniment au participat 25 de 
copii, însoțiți de pr. Visarion, de doamna Ana Ruja, directorul școlii, 
dar și de alte cadre didactice de la această instituție de învățământ.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie oficiată în biserica cu hramul 
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate, de pr. Visarion, iar 
la momentele potrivite, copiii au rostit împreună rugăciunile „Crezul” 
și „Tatăl nostru”, la fel cum fac în fiecare duminică, împărțiți în mai 
multe grupe, la sfintele slujbe săvârșite de către pr. paroh Ioan Bun, 
în biserica din Micherechi.

Apoi, activitățile pregătite pentru acest eveniment au avut loc 
la școală. Aici, copiii, sub îndrumarea pr. Cosmin Pop, de la Jaca, au 

deslușit câteva dintre tainele icoanei ortodoxe. Ei au pictat, fiecare 
în parte, câte o icoană pe sticlă, reprezentând-o pe Maica Domnului 
ținându-L pe brațe pe Dumnezeiescul Prunc Mântuitor, într-o dulce 
sărutare. Părintele Cosmin le-a explicat copiilor simbolismul culorilor 
în iconografia ortodoxă, precum și folosul cinstirii sfintelor icoanelor. 
Copiii și-au însușit cu atenție și multă bucurie toate cele prezentate.

O altă activitate importantă a acestei zile a fost confecționarea 
de către copii a unor felicitări de tip „kirigami”. Aceste felicitări au 
fost dedicate celor dragi, de acasă, sau celor care sunt plecați deja 
în „Țara lui Dumnezeu”, după cum s-au exprimat acești copii și ele 
reprezintă un gest de recunoștință, apreciere și mulțumire pentru 
cei care le-au dat viață și le-au purtat de grijă cu multă dragoste.

Între activitățile menționate mai sus, copiii s-au jucat diferite 
jocuri instructiv-educative, dar și amuzante. Ziua întreagă a fost 
„colorată” cu fructe, suc, pizza și înghețată, care au completat bucuria 
acestor copii.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
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Sute de săteni și oaspeți sosiți 
din România au participat în peri-
oada 19–20 august, în localitatea 
Aletea, la Zilele Orașului, eveni-
ment organizat de către Primaria 
locală în frunte cu primarul Pluhár 
László. Orașul Aletea numără mai 
mult de 5.000 de locuitori și a fost 
atestat documentar în anul 1232, 
fiind la origine un oraș majoritar 
german. În prezent, acesta găzdu-
iește cinci naționalități: maghiari, 
români, germani (șvabi), romi și 
slovaci. 

Fiind un oraș la granița cu România, primăria are mai multe localități 
înfrățite din țara vecină, cum ar fi: Grăniceri, Sântana, Macea, Doro-
banț, Iratoș. La sărbătoarea de anul acesta, colaborarea de prietenie 
cu frații de dincolo de graniță s-a îmbogățit, deoarece în cea de-a 
doua zi a evenimentului primarul orașului Aletea și cel al localității 
Dumbrava, județul Timiș, au semnat un contract de colaborare între 
cele două localități.

Manifestarea a început printr-o deschidere oficială, iar în prima zi 
s-a dat startul unui concurs de gătit, la care au participat cei mai buni 
bucătari din localitate, fiind jurizați de meșteri bucătari specialiști 
din județul Bichiș. Au fost nelipsite programele pentru copii, muzică 

pentru toate gusturile și folclor, iar prima 
seară s-a finalizat cu un bal stradal. 

Cea de-a doua zi a continuat cu o întâl-
nire festivă la primăria orașului, unde s-a 
semnat contractul de colaborare cu localita-
tea Dumbrava, după care oficialitățile pre-
zente la eveniment, împreună cu reprezen-
tanții orașului Aletea au depus coroane de 
flori la monumentul Sf. Ștefan al ungurilor, 
aflat în piața din centrul orașului. Pe scena 
în aer liber amenajată în piața din spatele 
primăriei au prezentat un program artistic 
copiii de la grădinița și școala generală din 
Aletea, după care pe parcursul întregii zile 

au avut loc concerte de muzică ușoară și de petrecere. 
Din partea Consiliului Local au fost oferite mai multe distincții 

tuturor asociațiilor active din oraș, atât celor culturale, cât și asocia-
țiilor sportive și celor care desfășoară activități sociale. Între acestea 
s-a numărat și Asociația Păstrătorilor de Tradiții din Aletea, de care 
aparține ansamblul de dansuri populare românești din oraș, cu re-
nume internațional, iar distincția cea mai mare a orașului „Pentru 
orașul Aletea” a fost acordată lui Petru Sabău, membru fondator al 
Echipei de Păstrare a Tradițiilor din Aletea, formație ce are un trecut 
de șapte decenii.

Elisabeta Ardelean

Dansatorul Petru Sabău, distins
cu premiul mare la Zilele Orașului Aletea

Micherechenii vor participa
la Festivalul Sarmalelor de la Salonta

Cel mai luxos tren din lume, Orient Express, 
va trece luni prin Chitighaz și Leucușhaz

Ca în fiecare an, în prima duminică din luna septembrie, în Parcul 
Maria, din municipiul Salonta, în incinta Complexului Muzeal „Vatra 
Satului Românesc”, se va desfășura Festivalul Sarmalelor. 15.000 de 
sarmale vor fi gătite în cadrul celei de-a XI-a ediții a evenimentului, 
sarmale care vor fi distribuite gratuit celor peste 2000 de participanți, 
scrie ziarul Crişana.

„Fă-ți oleacă de vreme și vină duminică, 1 septembrie, la noi, pe 
uspăț. Vină să vezi mândrele noastre obiceiuri, să asculți hidedea 
cu goarnă, dar, mai ales, să-ți stâmperi setea cu un strop de pălincă 
de prune și foamea, cu niște sarmale gătite ca la mama acasă. Tare 
mult ne-am bucura să te știm alături de noi”, este invitația venită 
din partea organizatorilor.

Programul artistic se va desfășura pe parcursul întregii zile, înce-
pând cu ora 13.00, și va fi susținut de: Ansamblul folcloric „Ardeleana” 
din Tulca, Ansamblul folcloric „Cununița” din Mădăras, Ansamblul 
„Miorița” din Salonta, Ansamblul folcloric „Mărțișorul” din Avram 
Iancu, Ansamblul Zestrea Buduresei, Grupul Vocal Fialka Mădăras, 
Ansamblul „Regenbogen” al Forumului Democrat German din Oradea, 
Asociația Românilor din Micherechi și Ansamblul Folcloric din Arad. 
De asemenea, vor evolua soliștii: Sandu Condoroș, Adina Lezeu, Mă-
dălin Dodu, Vlad Ștef, Lucian Drăgan, Angela Rusu și Denisa Moșincat. 

La concursul de gătit sarmale și-au anunțat participarea zece echi-
paje din județ și, în premieră, va fi prezent un echipaj din localitatea 
Micherechi, Ungaria.

În seara zilei de duminică, 25 august, faimosul tren de lux Orient 
Express a trecut prin Gara Oradea. Trenul Orient Express pornește din 
Paris, trece prin Viena, Budapesta, Sinaia – București, Varna și ajunge, în 
final, la Istanbul. Trenul a poposit și în Gara din Oradea, pentru câteva 
minute. Orădenii pasionați de trenuri nu au ratat ocazia de a se fotografia 
alături de cel mai luxos tren din lume.

La drumul de întoarcere spre Paris, în ziua de luni, 2 septembrie, Orient 
Express va părăsi România pe la vama Curtuci-Leucușhaz, trecând prin 
Chitighaz și ajungând la Bichișciaba în orele dimineții.

Vagoanele trenului Orient Express au fost construite în anii 1920, 
iar fiecare are propria poveste legată de numele unor regi sau al unor 
persoane celebre. Orient Express a efectuat prima călătorie în luna oc-
tombrie a anului 1883. Trenul a plecat de la Paris, tras de o locomotivă cu 
aburi, a traversat Alpii, trecând prin Budapesta și București și s-a oprit 
la Constantinopol. De-a lungul timpului, trenul a transportat celebrități 
de toate rangurile. În anii 1920, trenul s-a bucurat de o popularitate 
mare, acesta fiind și perioada în care celebra scriitoare Agatha Christie 
s-a inspirat din poveștile care înconjurau acest tren și pe călătorii săi și a 
scris romanul „Crima din Orient Express”, care a ajuns să fie și ecranizat.
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Delfinii salvatori

Labirint Să vorbim corect 
românește!Ajutați-l pe Ionică să aleagă 

calea cea bună care-l duce
la prietenii lui din piscină!

Se știe că delfinii au un deosebit simț al într-ajutorării. Ei îi ajută nu 
numai pe „semenii” lor, dar și pe oameni sau animale din alte specii.

Se povestește că într-o frumoasă zi de vară, o familie a plecat la 
plimbare cu barca cu motor. La un moment dat motorul băcii s-a 
defectat. Toate încercările de a pune barca în funcțiune au eșuat. 
Și ca necazul să fie și mai mare, vântul a început să sufle cu putere. 
Barca a fost purtată în larg de curenții marini și de vânt. La scurt timp 
rechinii au simțit prezența obiectului străin și s-au apropiat, dând 
târcoale, după obiceiul lor. Ocupanții bărcii erau pierduți de spaimă.

Atunci s-a întâmplat un lucru nesperat. A apărut un grup de del-
fini care au înconjurat barca, îndepărtându-i pe rechini. Se spune că 
delfinii nu s-au depărtat de barcă până când curenții nu au readus-o 
în apropierea țărmului, de unde oamenii au putut cere ajutor ocu-
panților altor bărci.

Un caz asemănător s-a petrecut cu mai mulți ani în urmă, când 
un vas care se afla în Marea Caraibelor a naufragiat. Unii marinari 
au apucat să ia bărcile de salvare, alții au sărit în apă. La scurt timp 
rechinii îi înconjuraseră și se pregăteau de atac. Oamenii erau dis-
perați, fiind siguri că vor avea un sfârșit cumplit. Când totul părea 
pierdut, a apărut un grup de delfini care i-au înconjurat, nepermițând 
rechinilor să treacă. Delfinii nu au părăsit locul până ce o alta navă 
care trecea pe acolo a observat vasul naufragiat și i-a luat la bord pe 
marinarii aflați în dificultate.

Dar delfinii sunt campioni și la salvarea și aducerea la mal a 
înecaților. Bazându-se pe acest instinct al lor, dresorii de delfini se 
prefac morți. Delfinii vin și îi ridică la suprafață, spre deliciul spec-
tatorilor. Acest obicei de a aduce la suprafața apei corpuri este pus 
în legătură cu felul de a respira al delfinilor, care se ridică din când 
în când deasupra apei pentru a-și umple plămânii cu aer. Se spune 
că delfinii îi ajută în acerst fel chiar și pe dușmanii lor de moarte, 
rechinii. Astfel, a fost observat un grup de delfini care împingeau 
spre suprafață un rechin  ce dădea semne de boală. Dar manevra lor 
nu a făcut bine rechinului, care are alt mod de a respira, așa că acesta 
a murit. Delfinii au continuat să-l țină la suprafață până când corpul 
rechinului a fost scos afară de către îngrijitori.

*
Aflați că…
…delfinii nu au gât, urechile sunt lipsite de pavilioane, iar numărul 

de dinți poate ajunge până la 260.
… delfinii bat apa de sus în jos pentru a înota, deoarece înotătoarea 

terminală (coada) este orientată în plan orizontal (spre deosebire 
de pești, care bat apa lateral, deoarece inotătoarea terminala este 
orientată vertical).

… puii înainte de a se naște au păr, care apoi cade, ceea ce dovedește 
înrudirea cu mamiferele terestre.

… există delfini albi dar și delfini bălțați.
… există delfini care trăiesc în apele dulci.
… cașalotul mare poate depăși 20 m și 10 tone.
… narvalul are o țepușă mare pe falca de sus, îndreptată înainte, 

aceasta provine din transformarea unui dinte incisiv, care crește pe tot 
parcursul vieții, putând ajunge până la 2,5 m. Ceilalți dinți au dispărut 
complet, rareori se potate vedea încă un „dinte”, dar mult mai scurt.

… delfinul ucigaș, orca sau balena ucigașă este cunoscută pentru 
cruzimea ei, atacă în grup, ca o haită de lupi.

Există multe cuvinte în limba română care, deși 
sunt folosite în fiecare zi, sunt pronunțate gre-
șit. Cei mai mulți ajung să le folosească greșit 
de la bun început, pentru că așa le-au auzit la 
profesori, părinți sau la alți colegi.
Iată care sunt cuvintele și expresiile din limba 
română pe care foarte multă lume le pronunță 
greșit și cum se pronunță corect!

Vroiam – forma corectă este voiam.
Monstră – forma corectă a cuvântului este 
mostră.
Mi-ar place – forma corectă este
mi-ar plăcea.
Verghetă – forma corectă este verighetă.
Clasa întâia – forma corectă este clasa întâi.
Bacnotă – formă corectă este bancnotă.
Mingie – forma corectă este minge.
Plaje – forma corectă a cuvântului,
la singular, este plajă.
Renumerat – forma corectă este remunerat.
Ouălelor – forma corectă este ouălor.
Doi iulie – forma corectă este două iulie.
Ora doisprezece – forma corectă este
ora douăsprezece.
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Ce trebuie să știm
despre limba română?

Anual, la 31 august, este celebrată Ziua Limbii Române. Sărbă-
toarea a fost instituită prin lege în 2013. Iniţiatorul propunerii 
legislative explica atunci că „importanţa limbii române nu 
trebuie marginalizată de tendinţele actuale către globalizare, 
deoarece limba română reprezintă fundamentul identității na-
ționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea 
unei societăţi puternice şi unite”.

În România, sunt organizate manifestări cultural-educative şi 
artistice dedicate limbii române.
Ziua Limbii Române se sărbătoreşte şi în Republica Moldova 
începând din anul 1990.
În 2011, mai multe asociaţii şi organizaţii româneşti din Serbia, 
Bulgaria, Ungaria şi Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august să 
fie sărbătoare naţională şi la aceste comunităţi româneşti.

Originea limbii române
Limba română provine din romanizarea populațiilor antice din 

bazinul Dunării de jos care, conform lui Herodot și celorlalți autori 
antici, erau Traco-Dace, iar ulterior a fot influențată de limbile slave, 
greacă, maghiară și altele.

O caracteristică esențială a limbii daco-române este lipsa dialec-
telor, la nord de Dunăre, graiurile din Banat, Ardeal, Maramureș, 
Moldova (atât regiunea din România, cât și Republica), Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea fiind aproape identice, existând și relativ 
puține regionalisme.

Numele de „rumână” sau „rumâniască” pentru limbă este atestat 
în secolul al XVI-lea la mai mulți călători străini precum și în mai 
multe documente românești.

Primele scrieri şi tipărituri în limba română
Cel mai vechi document păstrat, scris în română, este Scrisoarea 

lui Neacșu, un document din 1521, în care Neacșu de Câmpulung îi 
scria primarului brașovean despre atacurile iminente ale turcilor. 
Aceasta era scrisă cu alfabetul chirilic, la fel ca majoritatea scrierilor 
românești din acea perioadă.

În Palia de la Orǎștie (1581) şi în Letopisețul Țării Moldovei (1647) 
se menţionează, de asemenea, termenul de limbă română.

Prima tipăritură românească a fost un Catehism tipărit la Sibiu în 
1544, care s-a pierdut, prima tipăritură care s-a păstrat fiind Evan-
gheliarul slavo-român a lui Filip Moldoveanul (1551–1553).

Prima tipăritură română cu litere latine este culegerea de Cântece 
religioase calvine din 1560 a episcopului Pavel Tordași.

Unde se vorbeşte româneşte?
Limba română este limbă oficială și națională în România, unde 

90,6% din populație o consideră limba maternă.
Româna este, de asemenea, de la 1 ianuarie 2007, una din limbile 

oficiale la nivelul Uniunii Europene, la acest moment fiind 24 de limbi 
oficiale la nivel comunitar.

Ziua Limbii Române se sărbătorește și în Republica Moldova în-
cepând cu 31 august 1989, după decretarea, la 27 august 1989, limbii 
române ca limbă de stat și trecerea la grafia latină, rol consfințit și 
în Declarația de independență adoptată la 27 august 1991.

În Republica Moldova circa trei sferturi din populaţie consideră 
româna ca limbă maternă, iar în Transnistria se apreciază că circa 
30% din populație vorbește limba română.

În zona Timocului, în Republica Serbia, aproximativ 5% din popu-
lație este vorbitoare de limbă română, și, de asemenea, în Voivodina, 
tot în Serbia (aici româna este limbă oficială) există o populație de 
circa 1,5% din total care comunică în grai românesc.

Vorbitori de limba română se găsesc în cvasitotalitatea țărilor 
lumii, dar procente semnificative se întâlnesc în Cipru – aproape 3% 
din populație vorbește limba română, iar în Spania și Italia – câte 
1,5% din populație comunică în română.

Cea mai mare comunitate de vorbitori de limba română din Asia 
se găsește în Israel, unde în 1995 limba română era vorbită de 5% din 
populație, emigrată din România în Israel. În anii noștri procentul 
de vorbitori de română din Țara Sfântă a scăzut sub 3%.

Trebuie menționat și faptul că, în Orientul Mijlociu, există nu-
meroși arabi (500.000 după unele estimări) care au făcut studiile 
în România, și teoretic cunosc limba română.

Alte lucruri interesante de ştiut
Interesant este și faptul că româna este una dintre cele cinci limbi 

în care sunt oficiate servicii religioase în statul monastic Muntele 
Athos, o regiune autonomă din Grecia, fiind vorbită în schiturile 
Prodromu și Lacu.

Specialiștii arată că există și limbi înrudite cu româna:
– aromâna sau macedoromâna (circa 250.000 de vorbitori), este 

folosită pe arii relativ largi din Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria, 
Serbia și România, unde există importante comunități aromâne, mai 
ales în Dobrogea. Se presupune că despărțirea dintre limba aromână 
și dacoromână s-a produs între secolele al IX-lea și al XII-lea.

– meglenoromâna (circa 10.000 de vorbitori), folosită pe o arie 
relativ mică în regiunea Meglen din sudul Peninsulei Balcanice. Se 
crede că meglenoromâna s-a separat mai târziu decât aromâna, și 
anume aproximativ în secolul al XIV-lea, motiv pentru care asemă-
narea cu limba română actuală este mai pregnantă.

– istroromâna (sub 1000 de vorbitori), folosită în câteva sate din 
nord-estul peninsulei Istria din Croația, geografic mult mai apro-
piată de Italia decât România, dar prezentând asemănări evidente 
cu limba română. Comunitatea de istroromâni se pare că există aici 
dinainte de secolul al XII-lea.                         (Sursa informaţiilor: RADOR) 

Scrisoarea lui Neacşu (1521)
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Poveşti în imagini
Fotografii din colecția lui Mihai Bihari

Deoarece suntem în prag de începere a 
noului an școlar, pentru rubrica de azi am ales 
un subiect legat de viața școlară de acum mai 
bine de 80 de ani.

Nu multe astfel de documente s-a păstrat, 
de aceea ne-am bucurat mult când domnul 
Mihai Bihari ne-a oferit să scanăm și să prezen-
tăm publicului „cărticica” lui de când a fost mic 
școlar la Școala Elementară din Micherechi. 
Actul oficial era scris atunci, în anul 1935, doar 
în limba maghiară, cuprinzând însă câteva 
informații ce azi ne par cel puțin ciudate. 

„Cărticica” a fost tipărită în Tipografia Uni-
versității Regale Maghiare din Budapesta. Pa-
gina a doua începe cu „Crezul Unguresc”, iar 
din jos o notă atenționează că părinții numai 
de două ori pe an, la Crăciun și la Paști, au 
dreptul să semneze documentul, dar nicio altă 
observație nu are dreptul să însemne.

La datele generale despre elevul Mihai Buta 
(cum se numea domnul Bihari înainte de ma-
ghiarizarea numelui său de familie), aflăm notat 
printre altele că este de religie „greco-orienta-
lă”, are limba maternă română, iar la întrebarea 
„Vorbește ungurește?” răspunsul dat a fost: „nu”. 

Celelalte pagini ale „cărticicii” sunt importante 
azi pentru noi deoarece conțin semnături ale 
învățătorilor de atunci (în primele două clase 
având-o ca învățătoare pe doamna preoteasă 
Aurica Cîmpian-Olah, soția preotului Ioan Olah), 
iar pentru domnul Bihari și urmașii lui are o va-
loare nostalgică semnătura tatălui, Mihai Buta. 

„Informațiile necesare” publicate în ultimele 
două pagini sunt cu totul ciudate pentru noi, 
cei de azi. Una dintre acestea este fraza cu litere 
îngroșate „Copilul trebuie să ocolească în special 
fumatul și băuturile alcoolice: vinul, berea și 
pălinca.”                                                                               E.Ş.
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În organizarea Asociației Românești din Otlaca-Pustă, mai mulți 
membri ai asociației, dar și săteni am avut ocazia și anul acesta să 
participăm la o excursie în România. Excursia a avut loc între 8–12 
august și a fost organizată cu sprijinul unui proiect NEA-NO-2019, 
în valoare de 200.000 forinți. 

În prima zi, în drum spre Orșova, ne-am oprit la Timișoara, unde 
am vizitat centrul orașului și Catedrala Ortodoxă, după care ne-am 
continuat drumul spre Orșova, unde am dorit demult să ajungem. 
Pentru cei care aud pentru prima dată de orașul Orșova, e bine de 
știut că acest mic oraș așezat pe cursul Dunării are în spate o istorie 
bogată. În cea de-a doua zi petrecută de grupul nostru în România 
am vizitat Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni bal-
neoclimaterice din România, poate chiar și din lume. Turiștii vin aici 
pentru drumeții, relaxare și tratament cu apă termală. 

Ziua următoare ne-am petrecut-o la Mehadia, localitate din ju-
dețul Caraș-Severin, nu departe de Băile Herculane. Aici am vizitat 
biserica, după care am urcat la Cetatea medievală, care are o istorie 
foarte frământată. A fost construită în secolul al XIII-lea de nobilii 

familiei Gutkeled. Acolo au stat câțiva ani cavaleri teutoni, începând 
din 1429. Iancu de Hunedoara a folosit cetatea ca pavăză împotriva 
turcilor, în 1441. Turcii au cucerit-o în 1523, iar pe la sfârșitul secolului 
al XVII-lea cetatea își începuse procesul de ruinare. În după-masa 
aceleiași zile, ne-a mai rămas timp pentru o plimbare cu vaporașul 
pe Dunăre până la Porțile de Fier.

Duminică, în cea de-a treia zi în România ne-am dus să vedem 
și noi renumita cascadă Bigăr, numită în repetate rânduri ca fiind 
cea mai frumoasă cascadă din lume. Apa este foarte curată și este 
potabilă. Până la izvor se urcă pe o potecă stâncoasă, apoi se ajun-
ge la un podeț de lemn peste râu și ajungi la peșteră, unde am fost 
curioși și noi să ajungem, așa că am urcat până acolo să ne stârnim 
curiozitatea. Întorși la Orșova, am mai făcut o excursie la Porțile de 
Fier, dar de data aceasta cu autocarul. 

În ultima noastră zi petrecută în România, în drum spre casă
ne-am făcut cumpărături și am poposit și vizitat orașele Lugoj și Arad. 

Am avut parte cu toții de zile deosebite, cu timp frumos și ne-am 
întors acasă cu multe amintiri plăcute. Elisabeta Szabó, Otlaca-Pustă

Zile de vacanță
în zona Banatului de munte
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Un doctor se întâlnește cu un vechi prieten, 
avocat, în vacanță pe Riviera Franceză.
Doctorul:
– Salut, ce vânt te aduce pe aici?
Avocatul:
– Păi mai știi dărăpănătura aia de cabană la 
Predeal pe care am cumpărat-o? A luat foc și 
cu banii de la asigurări am venit să mă relaxez, 
că oricum nu am unde sta. Dar tu?
Doctorul:
– Păi tot așa! Mai știi dărăpănătura aia de casă 
de vacanță din Moldova pe care mi-am luat-o? 
Au luat-o apele și din banii de asigurare am 
venit să mă relaxez.
La care avocatul, cu voce joasă:
– Zi-mi și mie cum ai făcut să provoci inun-
dațiile?

O femeie urâțică se plânge unui polițist:
– Domnule polițist, tipul acela mă urmărește. 
Cred că e beat!
Polițistul o măsoară de sus până jos și îi spune:
– Aveți dreptate. Cu siguranță, este beat!

Un moldovean s-a dus la pescuit. Vine un po-
lițist și-l întreabă:
– De ce pescuiești în lacul ăsta, e interzis!
– Păi nu pescuiesc.
– Dar ce faci?
– Îmi spăl undița.
– Păi e interzis.
– De ce?
– Pentru că n-are slip.

Un restaurant foarte elegant. Unul din clienți 
și-a legat șervețelul de gât. Șeful de sală îl chea-
mă pe ospătar și-i spune:
– Atrage-i, te rog, politicos atenția că aici nu se 
obișnuiește așa.
Ospătarul se duce la client și-l întreabă prie-
tenos:
– Ce doriți, ras sau tuns?

Integramă Libere Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Cerbul de Aur 2019. Marele trofeu
al festivalului a fost câștigat de Eliza G

De economii: A; M; CAZ; OGOARE; GF; ORIE; BAL; 
UNA; ZIARE; ISTERICA; AS; ERETIC; ETUVA ; TU; 
HAR; ALO; R; LIED, RAI; LA; RELAS; O; BEBE; TC; 
CAR;  ALAMA; VESNIC; L; FASAITURI; RAU; ATAC.

Marele trofeu al festivalului 
Cerbul de Aur 2019, ajuns la a 
19-a ediție, a revenit unei tinere 
artiste din Italia, Eliza G, care a 
mărturisit emoționată că este la 
primul premiu pe care îl câștigă 
în carieră.

Eliza G (nume real Elisa Gaio-
tto) este o cântăreață și compo-
zitoare italiană, care și-a lansat 
primului single, Summer lie, în 
2009. Piesa The way, mixată în 
studioul lui David Guetta din 
Paris, a fost bestseller în Europa, 
cu peste 10.000 de exemplare 
în pre-sale. Videoclipul oficial a 

atins peste 2 milioane de vizionări. A apărut recent în concursul TV The 
Voice Italy, la sfârșitul lunii aprilie 2019, și a ajuns până la semifinale, 
unde a cântat Altro che favole, primul său single în italiană, lansat de 
Universal Music.

„Sunt dependentă de pop, electro-rock şi acustic. Acesta este stilul meu”, 
a declarat ea într-un interviu publicat pe site-ul oficial al festivalului 
Cerbul de Aur.

La gala de sâmbătă seara, după ce a fost anunțată drept marea câști-
gătoare, Eliza G a cântat din nou piesa cu care a participat la concurs: o 
melodie românească de succes, „Creioane colorate”, interpretată de Feli.

„Sunt foarte fericită și este o mare onoare pentru mine să primesc 
Trofeul Cerbul de Aur. Mă bucur că mă aflu aici, în țara voastră frumoasă 
și a fost o mândrie să cânt în limba română”, a declarat artista Eliza 
G. Trofeul Cerbul de Aur este însoțit de un premiu de 25.000 de euro.

Anul trecut, marele trofeu Cerbul de Aur a fost câștigat de Inis Neziri, 
o interpretă albaneză în vârstă de 17 ani.
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UNTOLD 2019
Cluj-Napoca

Folk pe Pâine
la Pecica

Festival

ALTRUISM  s. 
n. Atitudine mo-
rală sau dispoziție 
sufletească a celui 
care acționează dezinteresat în 
favoarea altora; doctrină morală 
care preconizează o asemenea 
atitudine. – Din fr. altruisme.

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viața și tradițiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonați-vă la

la prețul 
de anul trecut!

-FOAIAe

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe unde-
le medii cu frecvențele de 873 kHz și 
1188 kHz. Pe internet la adresa: http://
www.mediaklikk.hu  (în direct la „Élő 
műsor/Nemzetiségi rádió”) sau în ar-
hivă la adresa http://www.mediaklikk.
hu/musor/roman

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

6722, Blv. Kossuth Lajos nr. 29.
Tel.: +36-62/549-201; +36-62/333-766

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

...................................................
„E-Foaia” este varianta electronică 
a „Foii” tipărite. Cititorii „E-Foii” vor 
avea avantajul că vor putea citi pa-
ginile revistei în color și cu o zi mai 
devreme decât ceilalți abonați.
„E-Foaia” cuprinde și acele articole 
și fotografi i, care în ediția online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF și poate fi  citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteți să căutați 
expresii sau conținuturi, dar puteți 
și printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

  3 luni – 1200 �t
  6 luni – 2000 �t
12 luni – 3500 �t...................................................

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

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

În prima emisiune în limba 
română din luna septembrie 
vom reveni la un festival câm-
penesc de vară. Cea de a 13-a 
ediție a Festivalului Pogăcițelor 
de la Chitighaz a adunat multă 
lume din localitate și din jur, și 
a oferit publicului și programe 
românești, dar mai ales gustări 
variate și bogate de pogăcițe și 
mâncăruri gătite de cele peste 
zece echipe înscrise la concursul 
gastronomic. Programul ultimei 
zile a fost deschis de o muzică de 
calitate, oferită de Fanfara Biseri-
cii Baptiste din Chitighaz.
Realizator: Ştefan Crâsta

...................................................
REPREZENTANȚE

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 Țară
a Românilor din Ungaria (AȚRU)
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 permanenţă:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiți acest număr de 
telefon pentru a comunica situații de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariții de persoane), care reclamă 
urgență - la acest număr de telefon nu 
se fac programări și nu se furnizează 
informații consulare.
Ambasador: Marius Lazurcă
Website: http://budapesta.mae.ro/
E-mail: budapesta@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431,
                   (+36-62) 424-429
Telefon mobil de permanenţă:
                   (+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanenţă:
           (+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

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

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

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

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

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

Festival

miercuri, 04 septembrie TV, ora 7.20
miercuri, 04 septembrie, Duna World, ora 13.50

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

...................................................
2 SEPTEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Știri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Știri, date meteo 17.10: De dor 
și drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timișoara) 
17.55: Încheiere........................................................
3 SEPTEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Știri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Știri, date meteo 17.10: Leacuri 
și credințe / Gabriela Rusu Păsărin 17.30: 
Pelerinaje prin Biblie / dr. Mihaela Bucin 
17.55: Încheiere........................................................
4 SEPTEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Știri, 
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: Știri 17.20: 
Clubul suporterilor 17.55: Încheiere........................................................
5 SEPTEMBRIE  (Ștefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Știri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Știri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei 17.30: Reportaje, interviuri 17.55: 
Încheiere........................................................
6 SEPTEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Știri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Știri, 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........................................................
7 SEPTEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe și al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar 
16.25: De dor și drag – emisiune de fol-
clor realizată de Maria Borțun Popescu 
/Radio Timișoara 17.20 Emisiune de mu-
zică ușoară – trupa Alb&Negru 17.55: 
Încheiere........................................................
8 SEPTEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinței” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: File de calendar 17.10: 
Retrospectiva săptămânii (spicuiri din 
interviurile și reportajele difuzate pe 
parcursul săptămânii) 17.55: Încheiere

Vineri, 30 august
Remember Florian Pittiș cu 
Vlady Cnejevici, Teo Boar și 
Dorin Andone
Maria Gheorghiu
Adrian Sărmășan
Calendar
Daniel Julean & Maria Nicoleta 
Brola
Florian Jianu
Nova Band
Anne Marie Szaniszlo
Adrian Borcea
Alex Bacter
Raul Nica

Sâmbătă, 31 august
Victor Socaciu
Dan Vană
Ștefania Iacob
Sorin Poclitaru
Nelu Pitic și Trupa de Serviciu
Clipa
Monica Cojocaru
Vali Doagă
Mihaela Ispan și Cezar Moraru
Livia Daniel & Angelica Daroț
Vasile Gondoci
Gabriela Verșan
Melinda și Timea Irșai

Cea de-a VIII-a ediție a Festivalu-
lui Național de Poezie și Muzică 
Folk se va desfășura în zilele de 30 
și 31 august 2019, începând cu ora 
18.30, în Pecica (Pădurice, lângă 
stadion). Intrarea este liberă.
În cadrul celor două zile de festi-
val vor evolua pe scenă următorii:
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Î n vara aceasta ne-am pregătit intens cu echipa de dansuri 
populare românești din Micherechi pentru a participa la 

Festivalul Folcloric „Szent István”, care s-a desfășurat la Cluj-Na-
poca, între 16–21 august. Ajuns la cea de-a 21-a ediție, festivalul 
este un eveniment remarcabil și bine organizat, care este celebru 
în toată România și în țările învecinate. Noi, micherechenii am 
dat spectacole în multe locuri, mai ales în centrul orașului și în 
locurile apropiate. Au venit grupuri din diferite țări, mai ales 
din România, Ungaria, Ucraina (Transcarpatia) și Slovacia, dar 
au venit și de la mai mare depărtare: Polonia, Grecia, Italia și 
Croația.

Pe 16 august, vineri dimineața am pornit spre Cluj cu autoca-
rul, cuprinși de multe emoții, amintiri și bucurii. După amiază, 
când am avut puțin timp liber, am avut ocazia să ne întâlnim cu 
prietenii noștri din România sau de la alte ansambluri și am făcut 
cunoștință cu locul de cazare. Încă în prima zi ne-am deplasat 
în localitatea Dej, unde am început festivalul cu un spectacol. 
Au mai fost spectacole și în alte localități, cum sunt Jebucu sau 
Luna de Sus, dar acolo noi nu am dansat.

Miercuri la amiază am avut un mic program în centrul orașu-
lui Cluj, unde zilnic erau spectacole a diferite grupuri. Apoi am 
continuat cu o paradă a portului popular în satul Vlaha, după 
care s-a ţinut programul de dansuri populare, când fiecare an-
samblu și-a prezentat dansurile specifice zonei de unde a sosit.

Pe 18 august, în ziua de duminică, noi ne-am continuat dru-
mul spre Miraslău, alții spre Sâncraiu, unde la fel s-a ținut o 
paradă a portului popular plimbându-ne prin tot satul până la 
scena din centru.

A patra zi de festival a fost mai ușoară, pentru că ziua aceasta 
am petrecut-o la un eveniment foarte interesant și mult iubit, 
este vorba de „Seara Națională” din Răscruci, unde am avut oca-
zia să gustăm mâncăruri și băuturi din alte țări și de la diferite 
naționalități. Seara am continuat cu un joc, învăţând unii de la 
alţii diferite dansuri populare.

Ultima zi de festival a fost cea mai importantă pentru noi, 
deoarece ne-am pregătit pentru Gala Internațională de Dansuri 
Populare, care a fost ultimul spectacol din Cluj, desfășurat în 
Piața Unirii. La această gală am participat 17 ansambluri și gru-
puri din diferite țări ale Europei și am dansat în fața publicului 
și a camerelor de televiziune cu multă bucurie și cu mândrie, 
că am putut să ne reprezentăm și de această dată satul natal și 
frumoasele lui dansuri populare în fața a mii de oameni. Pe 21 
august, am pornit spre casă, ajungând la Micherechi cu dorul 
de a ne întoarce și la anul la festivalul de la Cluj-Napoca.

În zilele petrecute la Cluj am participat zilnic la „Casa dansului 
popular”, organizată de Heltai FolkCenter, unde am învăţat dife-

rite noi dansuri populare, mai ales din țările neînvecinate, însă 
cel mai important lucru este că ne-am îmbogățit cu prieteni noi.

Mulțumim foarte mult pentru invițatie organizatorilor din 
Cluj-Napoca, conducătorului echipei noastre și coreografului 
Vasile Papp, pentru timpul petrecut cu noi la repetiții și la spec-
tacole, şi mulțumim mai ales Primăriei din Micherechi. Fără 
ajutorul doamnei primar Margareta Tat și susținerea Consiliului 
Local din Micherechi toate acestea nu ar fi fost posibile. Sperăm 
să mai primim astfel de invitații și în viitor.

Petru Iova

Păstrătorii tradiţiilor româneşti
din Micherechi pe scenele Clujului
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