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Poza săptămânii

   9 septembrie, luni, Sf. şi Drepții părinți Ioachim şi Ana; †) Sf.
       Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău
10 septembrie, marți, Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi 
      Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 septembrie, miercuri, Sf. Cuv. Teodora din Alexandria;
      Sf. Cuv. Eufrosin 
12 septembrie, joi, Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul 
13 septembrie, vineri, Înainteprăznuirea Înălțării Sf. Cruci;
     Sf. Sfi nțiți Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul
     Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din
     Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian 
14 septembrie, sâmbătă, (†) Înălțarea Sf. Cruci 
15 septembrie, duminică, †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş,
      mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier.
     Visarion, ep. Larisei. Duminica după Înălțarea Sf. Cruci
     (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) 

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

Ziua Județului
Bichiș

Festivalul Gastronomic 
Românesc la Jula,
ediția XV

MRP anunță începerea 
celei de-a doua sesiuni 
de finanțare pentru 
anul 2019

Foto: Anca Becan

1. Să aștepți oricât.
2. Să aștepți orice.
3. Să nu-ți amintești, în schimb, orice. Nu sunt bune 
decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent.
4. Să nu numeri zilele.

5. Să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viața.
6. Repetă că nu există pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a 
umple golul în care trăim.
7. Nu pune în aceeași oală și rugăciunea și pe Dumnezeu. Rugăciunea 
este uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăznește să spere singur.
8. Dacă gândul ăsta te ajută, nu căuta să recunoști că speri neavând 
altceva mai bun de făcut sau chiar pentru a te feri de urmările faptului 
că nu faci nimic.
9. Binecuvântează ocazia de a-ți aparține în întregime. Singurătatea e 
o târfă care nu te învinuiește că ești egoist.
10. Amintește-ți că paradisul a fost, aproape sigur, 
o grotă.

Decalogul lui Octavian Paler
(jurnalist, scriitor român, „Viața pe un peron”)

Cine mai are emoții de „prima zi de școală”,
când primește cadouri???

M inisterul pentru Românii de Pretutindeni anunță începerea 
celei de-a doua sesiuni de finanțare pentru anul 2019, în 

perioada 28 august – 13 septembrie.
Solicitanții pot transmite documentele conform „Ghidului Be-

neficiarului 2019” și „Documentarului 2019”, în perioada mai sus 
menționată, atât pe adresa de e-mail proiecte@mprp.gov.ro, cât și 
prin poștă/curier sau personal, la adresa Bulevardul Primăverii nr. 
22, sector 1, București.

Facem precizarea că în cazul aprobării proiectului, beneficiarul are 
obligația de a transmite toată documentația în original sau confom 
cu originalul, prin poștă/curier sau personal.

Liniile prioritare pentru această sesiune de finanțare sunt Educație 
– „Nicolae Iorga” și Mass-media – „Mihai Eminescu”.

Detalii pe pagina de internet a MRP: www.mprp.gov.ro.

S ub sloganul „Tradiție, valoare, comunitate”, Autoguvernarea 
Județului Bichiș va organiza și în această toamnă Ziua Jude-

țului. Manifestarea va avea loc în ziua de sâmbătă, 7 septembrie, în 
piața Szent István din Bichișciaba. 

La fel ca la edițiile precedente, în programul zilei vor fi incluse și 
naționalitățile din județ. După ce fanfara slovacă din Tótkomlós și 
Echipa de dansuri populare Belencéres din Bichiș vor deschide șirul 
programelor dimineața la ora 9.00 cu un marș stradal, de la ora 
9.00 va avea loc deschiderea festivă a zilei. De la ora 10.00 vor urca 
pe scenă formațiile naționalităților din județ, iar de la ora 11.30 va 
evolua pe scenă un ansamblu folcloric din Arad. După amiază de la 
ora 14.00, scena festivalului va fi ocupată de Păstrătorii de Tradiții 
Românești din Aletea, urmați apoi de echipe folclorice maghiare. 

Programul zilei va mai cuprinde degustări din bucătăriile diferitelor 
naționalități, târg de meșteri populari, jocuri și jucării tradiționale 
pentru copii, concerte de muzică populară.                                            E.Ş.

S âmbătă, 14 septembrie, în organizarea Autoguvernării pe Țară 
a Românilor din Ungaria (AȚRU) și a Centrului de Documentare 

și Informare al AȚRU, în parcul din fața Cetății medievale din Jula, 
se va desfășura cea de-a XV-a ediție a „Festivalului Gastronomic 
Românesc pe Țară”. Şi la ediția de anul acesta sunt așteptate zeci de 
echipe din toate satele în care trăiesc români în Ungaria, dar și echipe 
și oaspeți din România.

Primirea oaspeților va avea loc la ora 8.00, după care se va da și 
startul concursului de gătit. Deschiderea oficială a festivalului va 
fi la ora 11.00, după care, la ora 14.00, va avea loc binecuvântarea 
mesei de prânz și premierea câștigătorilor concursului gastronomic.
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În prima zi a noului an şcolar, 2 septembrie, porțile liceului şi 
ale şcolii româneşti din Jula s-au deschis larg nu doar în fața 
celor 450 de elevi şi profesorilor lor, ci şi în fața a numeroşi 
invitați – autorități din Ungaria şi România, părinți şi repre-
zentanți ai mass-media – care au sosit pentru inaugurarea 
clădirii renovate a şcolii, căminului de elevi şi a Centrului 

Cultural Românesc. Ultima şi cea mai urgentă renovare a fost 
la tavanul Centrului Cultural, care a devenit pericol public, în 
urma mişcărilor de teren din acea zonă. Pentru aceste lucrări, 
Secretariatul de Stat pentru Relația cu Cultele şi Naționalitățile 
din cadrul Cancelariei Primului Ministru al Ungariei a asigurat 
un sprijin de 50 de milioane de forinți.

Sărbătoare multiplă
Festivitatea a început cu intonarea imnurilor Ungariei și României 

și cu recitarea în limbile română și maghiară a poeziei „Eu nu strivesc 
corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga, în interpretarea elevilor 
Ana Szántó și Martin Orbán. 

În cuvântul său de deschidere, directoarea instituției, Maria Gurzău 
Czeglédi a făcut trei urări de bine. A amintit că exact în aceste zile se 
împlinesc 70 de ani de la înființarea Liceului Românesc din Jula, care 
și-a deschis prima dată porțile în anul școlar 1949–1950. Acest liceu 
a oferit „posibilitatea de ridicare spirituală și existențială a tinerilor 
români de pe aceste meleaguri. Doresc din suflet să trăiască și să 
prospere școala noastră. La mulți ani, alma mater!”, a spus doamna 
director. A doua urare de bine s-a referit la recenta sărbătoare a 
tuturor românilor, Ziua Limbii Române, care este cinstită în fiecare 
an pe 31 august. Iar în ultima urare de bine, doamna director a dorit 
un an nou școlar plin cu succese pentru toți elevii și profesorii școlii. 

Tuturor acestora li s-a adăugat la festivitatea de luni, 2 septembrie, 
bucuria încheierii unor lucrări de renovare importante la clădirea 
Centrului Cultural Românesc, care adăpostește și internatul de elevi. 
Invitații de onoare ai evenimentului au fost: Soltész Miklós, secretar 
de stat pentru relația cu cultele și naționalitățile din cadrul Cance-
lariei Primului Ministru, PS Siluan, episcopul românilor ortodocși 
din Ungaria, Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la 
Jula, Görgényi Ernő, primarul orașului Jula, dr. Kovács József, deputat 
parlamentar, Traian Kreszta, purtătorul de cuvânt al românilor din 
Ungaria în Parlamentul de la Budapesta, Tolnai Péter, vicepreședin-
tele Consiliului Județean Bichiș, Tircsi Richárd, șef de departament 
la Secretariatul de stat pentru relația cu cultele și naționalitățile din 
cadrul Cancelariei Primului Ministru. La festivitate au participat și 
reprezentanți ai Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria și 
ai altor autoguvernări și instituții românești din Ungaria.

Soltész îndeamnă la colaborare şi unitate
Secretarul de stat Soltész Miklós a spus că pentru el fiecare început 

de nou an școlar este o perioadă plină de emoții, de când este tată 
trăind alături de copiii lui aceste sentimente. „Şcoala nu doar ne în-
vață, ci formează comunități. Şi acest lucru se poate spune și despre 

Început de nou an școlar și inaugurarea 
lucrărilor de renovare la școala din Jula

Liceul Bălcescu, pentru că știm ce sentiment puternic de comunitate 
există aici. Toți copiii sunt niște comori. Şi copiii buni, și cei mai pu-
țin buni. Să nu lăsăm doar în sarcina școlii educarea copiilor noștri, 
pentru că e mare nevoie și de ajutorul părinților. Părinții trebuie să 
aibă încredere și să dea ajutorul maxim pentru pedagogi. Numai 
în acest fel vom putea crește generații de copii sănătoși și educați.” 
Soltész a mai amintit că în 91 de instituții de naționalitate a început 
acum noul an școlar, iar în acestea – grădinițe, școli generale și licee 
– învață aproape 15.000 de copii. 

Secretarul de stat a vorbit apoi despre situația periculoasă în care 
s-a aflat tavanul Centrului Cultural, și care a putut fi reparat într-un 
timp relativ scurt susținerii financiare din partea Secretariatului de 
Stat, dar și colaborării bune cu conducerea școlii, cu Autoguvernarea 
pe Țară și cu conducerea orașului Jula. „Unde este unitate, prin cola-
borare se pot face multe lucruri frumoase”, a conchis secretarul de stat 
Soltész Miklós, care nu a ratat să amintească și despre apropiatele 
alegeri de autoguvernări de naționalitate, din toamna acestui an, unde 
la fel va fi nevoie de unitate și în rândurile românilor din Ungaria.

Liceul „Bălcescu” din Jula, focar al intelectualității româ-
neşti din Ungaria

Parlamentarul Kovács József a subliniat rolul incontestabil al 
Liceului „Nicolae Bălcescu” în formarea intelectualității române 
din Ungaria, inclusiv a numeroșilor medici de origine română care 
lucrează la Spitalul din Jula. Totodată a accentuat că în menținerea 
unei comunități minoritare cele mai importante sarcini le au cele 
două instituții de bază: școala și biserica. 

Primarul Görgényi Ernő este de părere că Autoguvernarea pe Țară 
a Românilor din Ungaria, care a preluat școala din Jula în anul 2013, 
este o gazdă bună a acestei instituții, AȚRU având alături ca parte-
neri Guvernul Ungariei și Primăria orașului Jula. „Puteți să vă bazați 
oricând pe noi, deoarece dezvoltarea comunității românești din Jula 
este și dezvoltarea orașului nostru, succesele lor sunt și succesele 
noastre, visele lor sunt vise comune ale noastre”, a subliniat Görgényi. 

Traian Kreszta a accentuat că în ultimii cinci ani, de la primele 
alegeri de purtători de cuvânt ai naționalităților în Parlament, a 
crescut semnificativ finanțarea instituțiilor administrate de AȚRU, 
iar datorită condițiilor tot mai bune la școlile românești crește an de 
an și numărul elevilor care învață în acestea. 

După cuvântările festive, programul a continuat cu 
prezentarea unor dansuri populare ungurești și româ-
nești în interpretarea Echipei Păstrătorilor de Tradiții, 
formație susținută de către Centrul de Documentare 
și Informare al AȚRU. 
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Baptiștii din Micherechi și-au căutat frații
de credință și de neam din Serbia

Prin harul Domnului, un grup de 30 de cre-
dincioși reprezentând în primul rând fanfara 
și tinerii Bisericii Baptiste din Micherechi, și-a 
petrecut duminica de 24 august în misiune, la 
frații de credință din trei biserici din provincia 
Voivodina, Serbia. 

Primul popas l-au făcut însă sâmbătă după-
amiază în orașul de pe Bega, Timișoara. Cu această 
ocazie, baptiștii din Micherechi au făcut o plim-
bare de agrement cu vaporașul pe Bega, au vizitat 
Piața Libertății, Piața Unirii, precum și Catedrala 
Metropolitană din Timișoara, locuri pline de în-
semnătate istorică. 

Duminică în zori, tinerii și fanfara bisericii, 
însoțiți de pastorul bisericii, Petrică Crețu, și de 
câțiva credincioși de la Seghedin, au dus vestea bună a Evangheliei 
în Bisericile Baptiste din Alibunar, Vârșet și Petrovăsâla (în sârbește 
Vladimirovac). Frații din Micherechi au fost primiți și găzduiți cu 
foarte multă dragoste de către membrii bisericilor vizitate în Serbia. 
Pentru aceste întâlniri emoționante îi mulțumim Domnului! 

Spunem ca El să fie slăvit și onorat, rugându-ne ca Domnul să își 
continue lucrarea de mântuire a celor din Serbia, Ungaria și România, 
indiferent ce limbă vorbesc și cărui popor îi aparțin! 

Evenimentul s-a desfășurat cu susținere financiară obținută în urma 
unui proiect înaintat de biserica din Micherechi la Oficiul Premierului 
Ungariei și cu sprijinul Autoguvernării Românești a Județului Bichiș.

Andrea Crețu
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Început de nou an școlar și inaugurarea lucrărilor
de renovare la școala din Jula

Îmbunătățiri realizate şi planuri noi
Directoarea Maria Gurzău Czeglédi a făcut apoi o prezentare a 

necesității renovărilor din ultima perioada. Ea a reamintit că inter-
natul școlii a fost luat în folosință în anul 1999 și cu toate că această 
clădire este mai nouă decât cea a liceului, în care s-au mutat în anul 
1984, datorită faptului că aici a fost o zonă mlăștinoasă, clădirea s-a 
mișcat și unele elemente de construcție au slăbit rezistența imobi-
lului. Tavanul vechi a fost schimbat cu o structură nouă de oțel, s-au 
făcut îmbunătățiri la sistemul electric și la rețeaua de alimentare cu 
apă. „Ne dorim ca pentru copiii noștri aceasta să fie ca a doua casă”, 
a subliniat doamna director, care a mai spus că începând din anul 
2013 s-au făcut renovări și reconstrucții la clădirea școlii în valoare 
de 227 de milioane de forinți, din care 146 de milioane au fost sprijin 
de la stat, iar 81 de milioane fonduri proprii (provenite din chiria sălii 
festive pentru conferințe sau nunți, închirierea camerelor pentru 
oaspeți, etc.). Şcoala va mai primi alte 25 de milioane de forinți pentru 
renovări în toamna acestui an. 

Raportul despre lucrările de renovare a fost urmat apoi de prezen-
tarea unor realizări spirituale, de conținut, în viața școlii, directoarea 
vorbind despre excursia din această vacanță de vară a profesorilor la 
mănăstirile din Bucovina, amintind și despre posibilitatea asigurată 
de România pentru elevii români din Ungaria să participe în tabere 
în țara-mamă. 

Fiecare septembrie este un nou început
Scena a fost ocupată apoi de cei mai noi elevi ai școlii generale și 

ai liceului, conduși de diriginții lor. Au fost prezentanți cu numele 
și au primit niște cadouri semnificative cei 34 de copii din clasele 
întâi A și B, după care au urcat pe scenă și cei 46 de boboci ai liceului.

Directoarea Maria Gurzău Czeglédi a evocat apoi amintirea profe-
sorului dr. Florea Olteanu, decedat chiar cu o săptămână în urmă, care 
a fost pedagog și profesor la această școală timp de patru decenii. Toți 
cei prezenți au ținut un moment de reculegere pentru fostul profesor. 

La finalul vorbirii sale legate de începutul noului an școlar, doamna 
director a prezentat două noi cadre didactice, pe Ana Gurzău Baktai, 
profesoară de educație fizică care de acum ocupă post întreg la 
această școală și tânăra Diana Bogdan, care abia acum trei ani a 
absolvit Liceul „N. Bălcescu” și se întoarce după trei ani de studii la 
Facultatea de Litere a Universității Oradea, ocupând post de pedagog 
la căminul de elevi. 

Festivitatea s-a încheiat cu o slujbă de „Te Deum” la deschiderea 
noului an de învățământ, săvârșită de PS Episcop Siluan, care a 
binecuvântat, prin stropire cu apă sfințită, lucrările de renovare 
efectuate la școala din Jula.

Eva Şimon

(Urmare din pag. a 3-a)
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Cea mai frumoasă inimă

Proverbe românești despre grabă

Lucruri incredibile despre
„plămânul verde al Terrei”

Într-o zi, în mijlocul unei adunări de oameni, un 
tânăr a început să strige: „Oameni buni, uitați-vă 
la mine, eu am cea mai frumoasă inimă din lume.”

Oamenii se uitau la el uimiți de frumusețea și 
perfecțiunea inimii sale, care nu avea nici cel mai 
mic defect. Inima tânărului arăta superb.

Imediat, acolo a apărut și un bărbat mai în 
vârstă care i-a spus tânărului: „Nu, fiul meu. Eu 
am cea mai frumoasă inimă din lume.”

Atunci, tânărul îi spune: „Arată-mi inima ta, 
atunci!”

Bărbatul în vârstă i-a arătat inima. Inima băr-
batului avea cicatrici peste tot și părea ca fiind 
făcută din mai multe piese, în diverse culori. Mar-
ginile inimii erau aspre, iar unele părți lipsă erau 
înlocuite cu alte piese.

Tânărul începu să râdă: „Dragul meu, ești supărat? Uite cât de 
perfect arată inima mea. Nu găsești nici cea mai mică imperfecțiune, 
niciun defect. A ta, în schimb, este plină de cicatrici și răni. Cum poţi 
să spui că aceasta este o inimă frumoasă?”

„Dragul meu, inima mea este la fel de frumoasă ca și a ta. Vezi aces-

te cicatrici? Fiecare cicatrice 
reprezintă dragostea împăr-
tășită unei persoane. Împart 
câte o bucată din inima mea 
fiecărei persoane pe care o iu-
besc, iar în schimb, primesc o 
altă bucată de inimă, pe care 
o pun îl locul piesei pe care o 
ofer”, a explicat bătrânul.

Tânărul a rămas fără cu-
vine.

Bătrânul a continuat. „Ini-
ma mea nu mai are forma per-
fectă pentru că uneori nu am 
primit în schimb dragostea 

pe care am oferit-o. Inima ta este perfectă și fără cicatrici pentru că 
nu ai iubit pe nimeni, nu-i așa?”

Băiatul a căzut pe gânduri și nu a mai scos niciun cuvânt. Lacri-
mile au început să îi curgă pe obraji. Atunci, tânărul s-a apropiat 
de bărbatul mai în vârstă, a smuls o bucată din inima sa și i-a dat-o 
celui care l-a învățat una dintre cele mai importante lecții de viață.

Pădurea Amazoniană, numită și „plămânul 
verde al Terrei” este devastată în aceste zile de 
o serie de incendii fără precedent. Situația din 
Pădurea Amazoniană este critică din cauza a zeci 
de mii de incendii, care devastează în prezent 
porțiuni din bazinul râului Amazon. Majoritatea 
focarelor de incendii din Pădurea Amazoniană 
sunt provocate de oameni, care încearcă astfel să 
scape de reziduuri în zonele defrișate. Înmulțirea 
dramatică a incendiilor din Pădurea Amazoniană 
ilustrează, înainte de toate, accelerarea defrișărilor 
în acest loc numit „plămânul planetei”. Pădurile 
din Amazonia furnizează 20% din necesarul de 
oxigen al atmosferei Terrei și acesta este unul 
dintre motivele pentru care milioane de oameni 
s-au mobilizat pentru a atrage atenția asupra acestui dezastru.

Iată și alte lucruri mai puțin știute despre Pădurea Amazoniană:
Pădurea Amazoniană are un ecosistem bogat, fiind casa a peste 

40.000 de specii de plante, 1.300 de specii de păsări, peste 2.200 de 
tipuri de pești, 427 de mamifere și 430 de specii de amfibieni, 380 
de specii de reptile și peste 2.5 milioane de tipuri diferite de insecte.

În Amazonia trăiesc în jur de 400–500 de triburi de amerindieni. 

Peste 50 dintre acestea au 
propria limbă și cultură și nu 
au interacționat vreodată cu 
lumea din exterior.

Râul Amazon care străba-
te Pădurea Amazoniană este 
al doilea râu ca lungime din 
lume, după Nil. Din punct de 
vedere al volumului, Amazo-
nul este însă cel mai mare.

Pădurea Amazoniană are 
capacitatea de a absorbi o 
cantitate mare de dioxid de 
carbon pe care o și stochează, 

acest loc având o importanță majoră în menținerea nivelului de dioxid 
de carbon la nivel mondial.

Solul din Pădurea Amazoniană este sărac în minerale, de aceea 
locul nu este potrivit pentru agricultură.

Numeroase plante care cresc în Pădurea Amazoniană se folosesc 
în medicină. Peste 70% dintre plantele folosite în lupta împotriva 
cancerului provin din Amazonia.

Nu numărați puii înainte de a ieși din ou.
Nu înghiți înainte de a mesteca.
Nu vinde peștele care e încă în mare.
Graba e neprevăzătoare și oarbă.
Până ajungi la pârâu nu-ți ridica poalele.
Nu zi: „Hop!” până n-ai sărit.
Nu măsura arborele cât timp mai e în picioare.
Graba e mama eșecului.
Cine se grăbește, curând ostenește.

Cea mai mare grabă este ca-
uza întârzierii.
Vinde pe murgul în târg și el 
e în crâng.
Nu rupe mărul cât e verde; se 
va coace și va cădea de la sine.
Sfada grabnică aprinde foc și vrajba grabnică varsă sânge.
Nu da pinteni până nu eșți în șa.
Nu te grăbi că n-au intrat zilele-n sac.
Prea se grăbește cel care, cu punga goală, începe să construiască.
Graba răstoarnă oala.
Cocoșului care cântă înainte de vreme i se taie capul.
Pe când cerbul aleargă încă prin pădure, el pune oala la foc.
Încă n-a prins vulpea, dar i-a și făcut zgarda.
Lucrul făcut în grabă nu-i de nicio treabă.

„Graba strică treaba” – spune unul dintre cele mai cunoscute și des 
folosite proverbe româneșți. Atunci când te grăbești și iei o hotărâre 
importantă înainte să te gândești la consecințe, lucrurile ar putea să 
iasă altfel decât te aștepți.

Iată câteva proverbe româneșți pline de înțelepciune, despre 
grabă și urmările ei.
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În școlile românești au început
noul an școlar 1032 de elevi

La începutul acestei săptămâni, pe 2 septembrie, a început noul an 
școlar 2019/2020. Prima zi de școală a început, ca de obicei, cu multe 
emoții, dar și zâmbete și bucuria revederii cu colegii de clasă și profe-
sorii dragi după o vacanță lungă. Cei mai emoționați au fost cei mai 
mici elevi din clasele primare, care își purtau cu mândrie ghiozdanele 
și visurile făcute de acasă pentru o nouă etapă din viața lor.

Şcoala bilingvă din Aletea se bucură în clasa întâi de 15 elevi, cu un 
total de 100 de elevi. Şcoala bilingvă „Lucian Magdu” din Bătania are 
12 elevi în clasa întâi, din totalul de 123 de elevi, iar școala bilingvă 
din Micherechi se bucură anul acesta de 6 elevi de clasa întâi și un 
efectiv total al școlii de 100 de elevi. Şcoala bilingvă din Chitighaz are 
un număr de 13 elevi în clasa întâi, iar totalul de elevi în instituție este 
de 134. Cu cei mai mulți copii de clasa întâi, 34 la număr, împărțiți în 

două clase paralele, se mândrește școala generală din Jula cu un total 
de 252 elevi, iar școlile comasate de la Bedeu și Săcal au împreună 15 
elevi care au început clasa întâi, 3 la Bedeu și 12 la Săcal. Aici totalul 
de elevi este în cele două instituții de 123 de elevi. 

Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula a început anul școlar 
cu un total de aproape 200 de elevi, cu două clase paralele, cu 46 de 
noi boboci de clasa a IX-a, totalul instituției (școala generală și liceul) 
este de 450 elevi. 

Totalizând numărul elevilor care au început noul an școlar în școlile 
generale românești a�lăm că în acestea învață în total 832 de elevi, plus 
200 la liceul românesc din Jula.

Conform reprezentanților instituțiilor de învățământ, numărul celor 
înscriși în clasa întâi se poate schimba pe parcursul anului școlar. A.B.

BĂTANIA

JULA

CHITIGHAZ

MICHERECHI
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La un pahar de vorbă...
În prim plan: Gheorghe 
Dulău și Marius Turcu, 
fondatorii primei echipe 
culturale și folclorice
din Micherechi.
Fotografie realizată
în anii 1950.

Poveşti în imagini
Fotografii din colecția lui Mihai Bihari

Statuia lui Emanuil Gojdu va 
fi montată în Parcul 1 Decembrie 
din Oradea, urmând să fie dez-
velită în data de 5 octombrie, în 
cadrul evenimentelor dedicate 
centenarului Colegiului Națio-
nal care îi poartă numele. Până 
atunci, are loc amenajarea locu-
lui, iar statuia va fi restaurată, 
scrie ziarul „Crișana”.

Luna trecută, Comisia pentru 
monumente a aprobat reampla-
sarea statuii lui Emanuil Gojdu 
în Parcul 1 Decembrie, la intrarea 
dinspre Liceul Emanuil Gojdu. 
După primirea aprobării, Funda-

În prima zi a lunii septembrie, în Salonta s-a organizat cea de-a 
XI-a ediție a Festivalului Sarmalelor, un eveniment la care bucătă-
resele din oraș și alte 11 echipe de voluntari au gătit aproape 20.000 
de sarmale, care apoi au fost împărțite gratuit tuturor doritorilor.

„Inițial am zis că facem vreo 15.000 de sarmale, dar sunt mult 
mai multe. Noi am pregătit 11.000 de sarmale și 11 echipaje au gătit 
împreună în jur de 9.000. Am avut echipe din comunele Avram Iancu, 
Mădăras, Tulca, Tinca, în premieră una din Micherechi și echipe de 
la restaurantul Millenium, de la fabrica de piese auto Inteva și una 
a rezerviștilor militari”, a declarat pentru revista „Bihoreanul”, Ioan 
Sala, organizator al festivalului.

În cadrul Festivalului Sarmalelor de la Salonta au evoluat pe scenă 
și păstrătorii tradițiilor populare românești din Micherechi.        E.Ş.

ția de Protejare a Monumentelor Bihor a demarat procesul de 
desemnare a unui constructor care să se ocupe de amplasarea 
și montarea statuii. Potrivit Primăriei Oradea, constructorul 
ales prin procedura de contractare în sistemul electronic de 
achiziții este Flodor Transcom, aceeași firmă care s-a acupat 
de reabilitarea statuii lui Traian Moșoiu. Valoarea de achiziție 
este de 66.517 lei.

„Până la această dată, constructorul a realizat fundația pe 
care vor fi amplasate soclul și statuia. Statuia este restaurată de 
restauratorul atestat Ştefan Valentin, urmând ca după montare 
să se realizeze ultimele finisaje, ca etapă finală în procesul de 
restaurare. De menționat că soclul este realizat din piatră tra-
vertin – bloc compact”, a precizat municipalitatea.

Statuia marelui mecena urmează să fie dezvelită în data de 5 
octombrie 2019, în cadrul evenimentelor dedicate centenarului 
Colegiului Național Emanuil Gojdu.

Au început pregătirile pentru reamplasarea 
statuii lui Gojdu la Oradea

Micherecheni la Festivalul Sarmalelor
din Salonta
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În organizarea Asociației Românilor din Aletea (președinte Vasile 
Botaș), pe 23 august s-a desfășurat la Aletea conferința cu titlul „Nu 
știm exact câți suntem!”. Evenimentul a avut loc la Căminul de zi 
din orașul Aletea, locație care a reunit un mare număr de invitați, 
membrii români și maghiari ai asociației gazde, cadre didactice de 
la Şcoala românească bilingvă din Aletea și reprezentanți ai mai 
multor instituții din oraș, dar și oaspeți din alte localități, dintre 
care amintim: Pluhar László, primarul orașului Aletea, Petru Selejan, 
directorul Şcolii generale bilingve din Aletea, Gheorghe Cozma, șef al 
Oficiului AȚRU din Jula, etc.

Conferința a avut patru vorbitori principali, cu prelegeri pe teme 
diferite. Primul conferențiar a fost dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de 
limba română a Universității din Seghedin, care a vorbit publicului 
prezent despre diferite personalități marcante, locații și întâmplări 
legate de români în orașul Seghedin, de la primele însemnări ro-
mânești apărute în presa orașului de pe Tisa, până la evenimentele 
mai importante din zilele noastre. Şi pentru că în luna octombrie a 
acestui an se împlinesc 70 de ani de activitate ai Catedrei de limba 
română din Seghedin, doamna Bucin a prezentat istoricul catedrei, 
personalitățile importante ale instituției și situația actuală a acesteia. 

Referitor la titlul conferinței „Nu știm exact câți suntem!”, prof. dr. 
Gheorghe Petrușan, istoric literar, fostul șef al Catedrei de română din 
Seghedin, președinte al Autoguvernării Românești din Seghedin a 
spus în prelegerea sa despre istoria românilor din Ungaria că este 
mai importantă întrebarea cine suntem, decât să știm câți suntem. 
Domnul profesor a vorbit despre importanța limbii și a culturii la o 
naționalitate, despre importanța religiei și despre cum ar trebui să 

trăim în pace și în cultură unii cu alții. La întâlnire a fost prezentat 
și ultimul număr al revistei „Conviețuirea – Együttélés”, editată de 
Catedra de Limbă și Literatură Română a Universității din Seghedin 
și de Autoguvernarea Românească din Seghedin.

Un alt subiect dezbătut la întâlnire a fost prezentat de către pr.
Aurel Becan, referitor la istoria bisericească a românilor din Ungaria 
începând cu anul 1920, când, după trasarea granițelor, comunitatea 
ortodoxă avea 19 biserici ortodoxe și a rămas aici cu doar patru preoți 
care nu făceau față întregii comunități. Prelegerea pr. Becan s-a con-
centrat și pe date actuale ale comunității ortodoxe din ziua de azi.

Ultimul conferențiar a fost istoricul Köteles Lajos, care a vorbit 
despre istoria orașului Aletea, de la primele scrieri din 1232 și până 
în prezent, despre migrația nemților și slovacilor pe aceste meleaguri 
pentru a găsi un trai mai bun, dar și a altor naționalități, români și 
unguri, despre îndeletnicirile și traiul lor pe aceste meleaguri. La final, 
istoricul a împărțit volumul său intitulat „Amikor a Nap aludni tért 
– Când Soarele merge la culcare”, editat anul acesta și care cuprinde 
amintiri despre mama sa născută în România, la Prislop. 

Conferința s-a încheiat cu cuvinte de apreciere aduse organizato-
rilor din partea primarului Pluhar László, dar și cuvinte de mulțumire 
conferențiarilor pentru informațiile valoroase prezentate, din care 
cu toții avem multe de învățat. După conferință, toți cei prezenți au 
fost invitați la o recepție oferită de către organizatori.

Evenimentul a fost organizat cu finanțare prin proiect de la Secre-
tariatul de Stat pentru Naționalități din cadrul Cancelariei Primului 
Ministru.

A.B.

În ziua de 2 septembrie a fost 
inaugurat și sfințit Parcul Sf. Ni-
colae din Jula, care a trecut recent 
printr-o mare reconstrucție. Pro-
iectul Primăriei Jula, în valoare 
de 254 de milioane de forinți, s-a 
realizat cu fonduri europene, cu 
sprijin de la Guvernul Ungariei și 
din fondurile proprii ale orașului.

Evenimentul a început după 
amiază cu programe pentru 
familii și concerte, iar de la ora 
17.00 s-a ținut festivitatea de 
inaugurare. Au luat cuvântul: 
primarul Görgényi Ernő, deputatul parlamentar Kovács József și 
secretarul de stat parlamentar și de strategie, Orbán Balázs.

Parcul Sf. Nicolae de azi, care până în anul 2000 s-a numit Parcul 
Groza, a fost realizat în anul 1896, fiind parte din parcul Castelului 

Almásy. Prin lucrările actuale de 
reconstrucție, în Parcul Sf. Nico-
lae ce duce spre Băile Cetății și 
spre Cetatea Julei au fost ame-
najate noi alei cu bănci, s-au tă-
iat copaci bătrâni și s-au plantat 
alții, au fost instalate sistem de 
stropire automată și iluminare 
modernă, au fost create spații 
pentru busturile artiștilorcare au 
legături cu orașul Jula.

Parcul Sf. Nicolae a primit 
acest nume în anul 2000 datorită 
faptului că în centrul acestuia se 

găsește Catedrala ortodoxă română cu hramul Sfântului Nicolae. La 
încheierea festivității de inaugurare, PS Siluan, episcopul ortodox al 
românilor din Ungaria a făcut o scurtă slujbă de sfințire a parcului 
și a lucrărilor.                                                                                                             E.Ş.

Conferință la Aletea despre comunitatea 
istorică a românilor din Ungaria

Inaugurarea festivă a parcului Sf. Nicolae 
din Jula

Foto: Gyulai Hírlap
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Dacă o fată îți spune că e gata în cinci minute, 
înseamnă că ai timp să mergi la bar, să bei o 
bere, să joci biliard, să te uiți la meci… și să te 
întorci și să mai aștepți puțin.

Bulă la școală.
– Ce meserie au părinții voștri?, întreabă diri-
ginta la școală.
– Tata e inginer, spune Gheorghe.
– Tata e mecanic, zice Ionel.
– Tata e șef, zice Bulă.
– Cum așa, Bulă?, întreabă mirată profesoara.
– Are 500 de oameni sub el.
– Cu se ocupă?
– Taie iarba în cimitir.

Şeful poliției îl cheamă pe agentul care avea 
sarcina să urmărească un infractor cunoscut, 
bănuit de crimă și pe care l-a pierdut.
– Cum ți-a scăpat?
– A intrat la cinema.
– Şi de ce nu ai intrat după el?
– Eu văzusem filmul acela de mai multe ori.

– Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în 
halul ăsta?, tună directorul.
– Băiatul dumneavoastră cel mic, domnule!
– Talentat copil, nu-i așa?

Ion pleacă în concediu, în străinătate, iar la 
plecare Gheorghe îl roagă să-i aducă și lui un 
papagal. La întoarcere, Ion, care a uitat să-i 
cumpere un papagal, îi ia o bufniță și-i spune 
lui Gheorghe că e papagal regal…
O săptămână mai târziu, se întâlnesc la o 
bere, iar Ion îl întreabă pe Gheorghe dacă 
papagalul a început să vorbească.
Gheorghe răspunde:
– Băi, încă nu vorbește, dar știi ce atent se 
uită?

Integramă De ape

Muzica Festivalului Internați-
onal „George Enescu” din Bucu-
rești va depăși granițele sălilor de 
concert prin Programul Național 
Cantus Mundi.

Evenimentul propune în ediția 
cu numărul XXIV a Festivalului o 
extindere a proiectelor muzicale 
ale acestuia cu peste 250 de noi 
micro-concerte și recitaluri, care 
vor avea loc în parcuri, muzee, 
centre comerciale și clădiri de 
birouri din toate colțurile Bucu-
reștiului, în perioada 31 august 
– 22 septembrie.

Aproape 2.000 de coriști și 

instrumentiști din Programul Național Cantus 
Mundi vor face orașul să răsune la unison cu Fes-
tivalul Internațional George Enescu, în cadrul 
proiectului asociat Orașul cântă. Orașul Cântă 
va îmbrăca Bucureștiul în muzică pe toată durata 
Festivalului Internațional George Enescu, astfel 
încât experiența adusă de acesta să poată fi trăită 
de cât mai mulți.

Este un proiect Cantus Mundi complex și am-
bițios, care se va derula în 30 de puncte din oraș, 
de la parcuri, la centre comerciale și muzee, care 
a implicat sute de ore de organizare, care va pune 
în mișcare mii muzicieni, coriști și instrumentiști, 
tehnicieni, coordonatori, toți unindu-și eforturile 
pentru a-i conecta pe bucureșteni la ceea ce spu-
nea Enescu: „muzica unește”.

Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Festivalul Internațional
„George Enescu 2019”

Libere: I; C; C; D; INVESELIT; FRSL; ASA; SENIOR; 
PN; PE; BALOT; IE, COCONI; NORDICI, ODAIE; 
ABA; EST; PLIU; INTAIA; LT; TE; VIDEO; PE; MARE; 
N; U; NUR; PRO; STOL; BOOM; NESUPUSE.
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Păcală se întoarce

Folk Maris la Arad

APOLOGET, apo-
logeți, s. m. Sus-
ținător fervent 
(și adesea exa-
gerat) al meritelor cuiva sau a 
ceva. – Din germ. Apologet.

8 septembrie 2019, ora 23.00
TVR Internaţional

Primăria Municipiului Arad, 
Fundaţia Pro Armonia şi Centrul 
Municipal de Cultură Arad organi-
zează în zilele de 13–14 septemb-
rie Festivalul Folk Maris, la Port 
Arthur Arad.

Vineri, 13 septembrie 2019
Ducu Bertzi
Ilie Stepan & Horia Crişovan
Călin Pop & Raul Silaghi 
Adrian Ivanițchi 
Mihai Henț 
Livia Daniel & Angelica Darocz

Sâmbătă, 14 septembrie 2019
Semnal M 
Rock Abil 
Progresiv A
Didina Curea 
Daniel Julean & Nicoleta Brola 
Nova Band

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe

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

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

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

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

...................................................
„E-Foaia” este varianta electronică 
a „Foii” tipărite. Cititorii „E-Foii” vor 
avea avantajul că vor putea citi pa-
ginile revistei în color şi cu o zi mai 
devreme decât ceilalţi abonaţi.
„E-Foaia” cuprinde şi acele articole 
şi fotografii, care în ediţia online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF şi poate fi citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteţi să căutaţi 
expresii sau conţinuturi, dar puteţi 
şi printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

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

„99,6%” este titlul unei piese de 
teatru, născută într-un atelier 
de la Cluj. Piesa ne vorbește, în 
trei limbi, despre conviețuirea 
maghiarilor și românilor, și este 
creația a nouă actori români și 
maghiari de la Cluj. „99,6%” a 
fost prezentat în premieră pentru 
publicul din Ungaria, la Festivalul 
THEALTER de la Seghedin.
Deschiderea festivă a anului 
școlar la școala generală și lice-
ul românesc din Jula a adus și 
reînnoirea clădirii internatului 
și a Centrului Cultural Românesc.
Realizator: Ştefan Crâsta

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

Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: Marius Maghiaru 
E-mail: uniuneaculturala@gmail.com
Website: www.romanul.hu...................................................
Autoguvernarea pe Ţară
a Românilor din Ungaria (AŢRU)
5700 Jula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: (+36-66) 463-951
Vicepreşedinte: Alexandru Finna
E-mail: atru@globonet.hu
Web: www.atruroman.hu
...................................................

MISIUNI DIPLOMATICE
Ambasada României 
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de permanență:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiţi acest număr de 
telefon pentru a comunica situaţii de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariţii de persoane), care reclamă 
urgenţă - la acest număr de telefon nu 
se fac programări şi nu se furnizează 
informaţii consulare.
Ambasador: Marius Lazurcă
Website: http://budapesta.mae.ro/
E-mail: budapesta@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431,
                   (+36-62) 424-429
Telefon mobil de permanență:
                   (+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanență:
           (+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

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

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

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

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

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

Festival

Film

miercuri, 11 septembrie TV, ora 07.20
miercuri, 11septembrie, Duna World, ora 13.50

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

...................................................
9 SEPTEMBRIE  (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........................................................
10 SEPTEMBRIE  (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 credinţe / 
Gabriela Rusu Păsărin 17.30: Aromâni 
– călătorie pe calea undelor cu profe-
soara Mihaela Bucin printre aromânii 
din Grecia 17.55: Încheiere........................................................
11 SEPTEMBRIE  (Ștefan Crâsta)
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........................................................
12 SEPTEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei 17.30: Reportaje, interviuri 17.55: 
Încheiere........................................................
13 SEPTEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg 
România – Istoria românilor în 100 de 
momente esenţiale 17.25: Galeria in-
terpreţilor de muzică populară / Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
14 SEPTEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe şi al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar 
16.25: Reportaje, interviuri 17.00: De dor 
şi drag – emisiune de folclor realizată de 
Maria Borţun Popescu / Radio Timişoara 
117.55: Încheiere........................................................
15 SEPTEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: File de calendar 17.10: 
Retrospectiva săptămânii (spicuiri din 
interviurile şi reportajele difuzate pe 
parcursul săptămânii) 17.55: Încheiere

O frumoa-
să satiră so-
cială care are 
ca bază ade-
văruri și pil-
de populare 
d e s p r i n s e 
din povesti-
rile lui Anton 
Pann („cel is-
teț ca un pro-
verb”, cum îl denumea Eminescu) 
în care se regăsesc motive adânc 
ancorate în tumultul vieții seco-
lului XXI.

Păcală (Denis Ştefan), un tânăr 
fără prea multe pretenții de la 
viață, este sătul de hoinărit prin 
lume și mânat de dorul de casa 
părintească decide să revină în 
patrie, de undeva „de afară” – un 
spațiu atemporal situat în afara 
granițelor României.
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În ziua de 23 august, membrii Corului „Pro Musica” din Jula 
s-au adunat dis de dimineață în fața sediului Uniunii Culturale 
pentru a participa la un pelerinaj în cinstea sărbătorii Sfi ntei 
Mării în România, în zona Clujului. Pelerinajul corului julan s-a 
realizat cu binecuvântarea celor doi episcopi, PS Siluan al Julei și 
PS Sofronie al Oradiei.

Grupul a luat direcția spre vama Micherechi–Salonta, continu-
ând în direcția Oradea–Cluj. Primul punct duhovnicesc a fost la 
Sfânta Mănăstire Acoperământul Maicii Domnului din Florești, 
unde maica stareță Teodora ne-a așteptat și ne-a primit cu tare 
mult drag. După ce am luat masa de post foarte gustoasă, gătită 
de maicile mănăstirii, maica stareță ne-a prezentat mănăstirea. 
Aici am avut prilejul să cântăm câteva cântece bisericești în biserica 
nouă, prestația noastră fi ind foarte apreciată de către viețuitorii 
sfi ntei mănăstiri.

După 8 km de mers de la mănăstire am ajuns la Cluj, unde ne-am 
cazat în Hotelul Universității Babeș-Bolyai. După o scurtă relaxare 
am vizitat Parcul Central și Casinoul. 

Sâmbătă dimineața, după micul dejun, în drum spre Nicula 
ne-am oprit la Gherla, la Catedrala armeano-catolică „Sfânta 
Treime”, în care se găsește renumitul tablou al pictorului �lamand 
Rubens, „Coborârea lui Isus de pe Cruce”. Cumpărată la începutul 
secolului al XIX-lea de către credincioșii armeni foarte bogați de 
la împăratul austriac Francisc I, pictura lui Rubens a fost luată în 
anul 1944 de trupele maghiare și depozitată într-o mănăstire din 
Ungaria. În urma tratatului dintre România și Ungaria, tabloul 
s-a întors în România în 1952, dar el a fost depozitat mult timp în 
Muzeul din Gherla și doar în 1999 a fost reașezat la locul lui original, 
în Catedrala armeano-catolică din Gherla.

La Sfânta Mănăstire de la Nicula am fost primiți cu binecuvân-
tarea părintelui stareț Nicolae, iar un călugăr al mănăstirii ne-a 
prezentat istoricul locului, a�lând printre altele că prima biserică 

de lemn de aici a fost construită în secolul al XVII-lea. Renumita 
icoană a Maicii Domnului a fost pictată în anul 1681 de meșterul 
Luca. Între 15 februaria și 12 martie 1699 icoana a lăcrimat pentru 
prima dată, și de atunci se cunosc mai multe minuni datorită 
acestei icoane sfi nte. În anii 1999–2000, mănăstirea a avut 40 de 
călugări, dar mulți dintre ei au fost trimiși la alte mănăstiri care 
s-au clădit mai nou, astfel că azi mănăstirea are doar 18 călugări. 
Spre bucuria noastră, am avut ocazia să cântăm câteva cântece 
bisericești și în mănăstirea cu un trecut foarte însemnat pentru 
românii ardeleni. 

În după amiaza zilei de sâmbătă am vizitat centrul Clujului, 
Catedrala Mitropolitană, biserica Sfântul Mihai, statuia lui Matia 
Corvin și ne-am refugiat de vremea caniculară în parcurile și te-
rasele răcoroase.

Duminică înainte de masă am vizitat biserica din comuna Brat-
ca, care se a�lă în Valea Crișului Repede, în munții Piatra Craiului, 
într-un loc pitoresc. Motivul pentru care am vizitat această comu-
nitate ortodoxă este că vrednicul de pomenire Pr. Vicar ICS Teodor 
Misaroș aici a fost hirotonit întru preoție la data de 16 martie 1947, 
de către părintele paroh de atunci, Moise Bocșan. Remarcăm că acest 
eveniment a fost important pentru după acel an, mulți ani de zile 
nu a mai fost hirotonit preot ortodox pentru comunitatea istorică 
română din Ungaria. La sfânta liturghie săvârșită de preotul Radu 
Marian și noi am cântat câteva pricesne, dirijați fi ind de Adrian Bugyi, 
repertoriul corului nostru încântându-i pe frații noștri din Bratca. 
Apoi a urmat o agapă frățească cu credincioșii și familia părintelui. 

În drum spre casă, în Oradea am vizitat Biserica cu Lună și muzeul 
bisericii. Pe urmă am vizitat noua catedrală ortodoxă. 

Pelerinajul Corului „Pro Musica” în zona Clujului a fost fi nanțat 
de Fondul Bethlen al Guvernului Ungariei, de Autoguvernarea 
Românească a orașului Jula și de Autoguvernarea Românească a 
Județului Bichiș.                                                                                                    MIC

Pelerinaj de sărbătoarea Sfintei Mării al  Corului român 
„Pro Musica” din Jula

FLOREŞTI

GHERLANICULA BRATCA

Foto: Navratil Gábor
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