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Ce se urmărește e foarte simplu: desființarea 
oricăror repere morale, intelectuale, egalizarea 
valorilor; câștigă cine strigă mai tare, cel ce acuză, 
și nu cel ce a realizat ceva. Multe din personajele 

cu vizibilitate au ajuns să fie împărțite potrivit unor reguli ce par a se 
încetățeni: securiști, turnători, hoți și controversați! Controversatul 
om de afaceri, controversatul om politic etc. 
Scrierea cărților, de fapt construcțiile intelectuale, cercetarea, munca 
susținută, performanța în orice domeniu cer eforturi imense, sacrificii 
la care „luptătorii” de azi, „fătucile” și „guguștiucii”, cum le spune Ion 
Cristoiu, nu pot consimți. 
Ce se va alege de ei în viitor? Vor ajunge exact în situația activiștilor 
de ieri: vor rămâne cu dosarele „curate”, dar cu 
fapte foarte puține sau deloc, pedeapsa cruntă 
la care nu se gândesc, din păcate, deoarece chiar 
și trecutul apropiat îl cunosc doar după ureche. 

Augustin Buzura (august 2006)

Citatul săptămânii
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Poza săptămânii

  4 noiembrie, luni, Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru
      Ep. şi Ermeu pr.
  5 noiembrie, marți, Sf. Mc. Galaction şi Epistimia;
      Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
  6 noiembrie, miercuri, Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului;
      Sf. Cuv. Luca din Sicilia 
  7 noiembrie, joi, Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr
     din Muntele Galison
  8 noiembrie, vineri, †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
      şi al tuturor cereştilor puteri (Dezlegare la ulei şi vin)
  9 noiembrie, sâmbătă, Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian
      şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfi rie; Sf. Ier. Nectarie
      din Eghina
10 noiembrie, duminică, Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast
      şi Sosipatru, Terțiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest. Duminica a XXV-a
     după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

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

MRP va deveni
din nou DRP

Serată de binefacere 
„Miruna” la Micherechi

Foto: Carina Juhasz

Un grup de micherecheni au vizitat
Parlamentul European de la Bruxelles

Z ilele acestea, în România se formează un nou guvern, în urma 
demiterii, printr-o moțiune de cenzură, a guvernului condus 

de Viorica Dăncilă. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, pe 15 
octombrie, în funcția de premier pe Ludovic Orban (PNL). 

Partidul Național Liberal a anunțat programul de guvernare al 
Guvernului Orban. Documentul a fost depus joi, 24 octombrie, la Par-
lament, împreună cu lista miniștrilor propuși. În această listă nu mai 
figurează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP), acesta 
fiind transformat într-o nouă instituție cu numele Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

În programul de guvernare al cabinetului Orban, figurează și un 
fragment referitor la românii de pretutindeni. Conform acestuia, se 
planifică „unificarea instituțională a politicilor referitoare la românii 
de pretutindeni, prin înglobarea în cadrul Departamentului pentru 
românii de pretutindeni (DRP) a tuturor organismelor care au impact 
asupra comunităților românilor de pretutindeni (Institutul Eudoxiu 
Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, Institutul Limbii Ro-
mâne etc.), precum și crearea unui Comitet Interinstituțional pentru 
Românii de Pretutindeni”. La capitolul „Măsuri și obiective în relația 
cu Republica Moldova și comunitățile românești din țările vecine” se 
prevede, printre altele: Reformarea politicii de acordare a burselor 
pentru etnicii români din afara granițelor. Inițierea, în acest sens, a 
unor dezbateri publice largi cu implicarea tuturor părților (factori 
de decizie, elevi,studenți, absolvenți, experți, șefi ai instituțiilor de 
învățământ mediu și superior, ai mediului priva și de afaceri, etc.); 
Simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei române pentru 
etnicii români din vecinătate și din Balcani; Intensificarea cooperă-
rii cu autoritățile locale și centrale din statele vecine și din Balcani, 
pentru a putea promova mai eficient drepturile etnicilor români, în 
conformitate cu standardele europene.                                                     E.Ș.

A sociația „Miruna” 
din Micherechi or-

ganizează a doua ediție a 
seratei de binefacere. Ma-
nifestarea din acest an stă 
sub egida mesajului din 
Galateni 6;10: „Așadar, cât 
avem prilej, să facem bine 
la toți…”. Evenimentul va 
avea loc în seara zilei de 
8 noiembrie, vineri, de la 
ora 18.00, la Casa de Cul-
tură „Gheorghe Dulău” din 
Micherechi. 

În program: corul de 
copii al Școlii Generale 
din Micherechi, condus 
de Grigore Poiendan; Zol-
tán Rácz – vioară; Echipa 
de dansuri populare „Gh. 
Nistor”, prezentarea unui 
film, cină. După cină, va 
urma muzică și dans cu Formația Sfera din România

Prețul unui bilet de intrare (cu cină) este 5000 Ft. Bilet la programul 
Formației Sfera, după ora 21.00: 2000 Ft.
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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

În termen de 15 zile de la alegerile locale şi minoritare din 
Ungaria, din 13 octombrie 2019, s-au înființat noile consilii locale 
şi autoguvernările locale ale naționalităților. După înființare, 
autoguvernările minoritare şi-au ales şi conducătorii pentru 

următorii cinci ani. Autoguvernările pe țară se pot înființa în 
termen de 30 de zile. Luni, 28 octombrie, la Budapesta, a avut 
loc înmânarea scrisorilor de acreditare pentru reprezentanții 
autoguvernărilor minoritare la nivel național.

Scrisori de acreditare pentru aleşii în autoguvernările pe țară

În cursul dimineții, au primit scrisorile de acreditare reprezen-
tanții autoguvernărilor naționale bulgare, poloneze și germane, iar 
după-amiază, reprezentanții autoguvernărilor naționale grecești, 
române, sârbe, slovace, slovene, croate, armene și ucrainene, în total 
229 de persoane, și-au preluat scrisorile de acreditare la Universi-
tatea de Servicii Publice Naționale.

Rezultatul alegerilor pentru autoguvernările pe țară ale naționa-
lităților a devenit definitiv, joi, 24 octombrie, dar numai în cazul a 11 
naționalități. În cazul naționalității rome, Biroul Electoral Național 
(NVB) nu a putut constata acest lucru, deoarece scrutinul va trebui 
repetat, probabil, în mai multe locuri; rezultatul final al alegerilor 
naționale va fi stabilit, probabil, la mijlocul lunii noiembrie. 

Rezultatul alegerilor pentru autoguvernarea pe țară a rutenilor 
a fost contestat în instanță, iar acesta a devenit definitiv doar în 
ziua de luni, 28 octombrie.

În cadrul ceremoniei de predare a scrisorilor de acreditare, Bozsóki 
Éva, vicepreședintele NVB, a subliniat că Constituția Ungariei recu-
noaște ca factori constituanți ai statului naționalitățile autohtone, 
care au dreptul, printre altele, să își afirme în mod liber identitatea, 
să își folosească limba maternă, să își cultive cultura și să instituie 
autoguvernări locale, regionale și naționale. Aceasta a mai precizat 
că, bazat pe tradițiile istorice ungare și în spiritul responsabilității 
față de naționalități, enunțate în Legea fundamentală, Parlamentul 
ungar a creat, în 2011, Legea privind drepturile minorităților nați-
onale. În baza acestei legi au fost organizate alegeri, creându-se 
noile autoguvernări locale, regionale și naționale, consolidând 
astfel instituția alegerilor directe, a conschis vicepreședintele NVB, 
informează Agenția MTI, preluat de hirado.hu.

Bozsóki Éva a atras atenția reprezentanților din autoguvernări 
asupra faptului că, după alegeri, cooperarea dintre organizațiile 
care au făcut nominalizările în cadrul unei naționalități va trebui 
să determine munca comună în interesul minorității respective. „În 
urma alegerilor, dumneavoastră, în calitate de reprezentanți aleși, 
nu mai reprezentați organizația din care proveniți și pe cetățenii 
care o susțin, ci pe toți alegătorii comunității naționale din întreaga 
țară”, a precizat Bozsóki Éva.

Ritter Imre, deputatul în Parlament al naționalității germane, 
le-a vorbit reprezentanților aleși despre importanța unității în 
cadrul naționalităților, cooperarea dintre naționalități și despre 
poziționarea interesului public înaintea intereselor private.

Conform rezultatelor alegerilor, se pot forma autoguvernări 

Noile autoguvernări locale
ale naționalitățolor şi-au ales conducătorii

naționale de 15 membri pentru naționalitatea bulgară, greacă, 
poloneză, română, armeană, sârbă, slovenă și ucraineană, cu 31 de 
membri pentru croați și slovaci, iar pentru naționalitatea germană, 
de 47 de membri.

La ceremonia de înmânare a scrisorilor de acreditare au participat 
12 din cei 15 deputați români (lipsind 2 din partea Asociației Româ-
nilor din Micherechi și 1 de la Asociația Română din Budapesta).

În județul Bichiş s-a votat continuitatea

Autoguvernarea Românească a Județului Bichiș s-a înființat în 
ziua de luni, 28 octombrie. După depunerea jurământului oficial, 
în care cei șapte deputați au promis că își vor desfășura activitatea 
în interesul comunității care i-a ales, vor păstra și vor dezvolta 
limba maternă, cultura și tradițiile naționalității lor, au fost aleși 
noii conducători pentru următorii cinci ani. Nu s-a produs însă 
mare schimbare, deoarece au rămas conducătorii de până acum: 
Eva Bocsor Karancsi – președinte și Teodor Marc – vicepreședinte.

Din cele 75 de localități ai județului Bichiș, în 10 vor funcționa 
autoguvernări germane, în 17 autoguvernări slovăcești, în 18 auto-
guvernări române și în 36 autoguvernări ale romilor. Autoguver-
nare sârbească va funcționa numai în Bătania. La Bichișciaba, pe 
lângă cele cinci autoguvernări minoritare existente și până acum, 
ale germanilor, slovacilor, românilor, romilor și polonezilor, ca o 
noutate a apărut și autoguvernarea ucrainienilor. 

Preşedinți noi şi vechi în autoguvernările româneşti locale

Am încercat să adunăm, în limita posibilităților, numele celor 
care vor conduce în următorii cinci ani autoguvernările locale româ-
nești, interesându-ne în special acele localități unde funcționează 
institituții românești. 

În Budapesta, cel mai important sector pentru români este sec-
torul VII, deoarece aici funcționează Capela Ortodoxă Română din 
Curțile Gojdu. Președinte al Autoguvernării Românești din sectorul 
VII a rămas Marius Maghiaru, care este și parohul bisericii românești. 

În județul Bichiș, la Aletea președinte a devenit Vasile Botaş, la 
Bătania – Gheorghe Mihuţ, la Bichiș – Eva Șimon, la Bichișciaba – 
Teodor Juhász, la Chitighaz – Erica Borbély, la Crâstor – Ioan Pătcaş, 
la Jula – dr. Vasile Sucigan, la Micherechi – Margareta Tat (primărița 
satului), Otlaca-Pustă – Elvira Ardelean-Pál (primărița satului).

Într-un număr următor vor publica numele tuturor președinților 
celor 68 de autoguvernări locale românești din Ungaria.

La Jula, cel mai important oraș cu populație românească, în Con-
siliul Local nu au românii niciun reprezentant, însă de 
această dată a fost ales un român într-o comisie de 
specialitate. Astfel, în următorii cinci ani, profesorul 
Ioan Cozma, colaborator al revistei noastre, a fost ales 
să facă parte din Comisia Culturală și de Învățământ 
din Jula.                                                                           Eva Șimon

Autoguvernarea Românească a Județul Bichiş Autoguvernarea Românească din Micherechi
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Ziua Mulțumirii la penticostalii
din Micherechi

Ziua Mulțumirii la Adunarea 
„Betel” din Micherechi

Pe 13 octombrie, Biserica Penticostală nr. 1 din Micherechi a săr-
bătorit Ziua Mulțumirii. De dimineață, programul a început la ora 
9:00, avându-i ca invitați pe păstorul bisericii Durkó Albert, alături de 
soția sa, Katalin, pe președintele Cultului Penticostal de la Budapes-
ta, Pataki Albert, cu soția Gyöngyi. În timpul orei de rugăciune unul 
dintre prezbiterii bisericii, Viorel Bogdan a salutat pe toți cei prezenți 
în limba română, iar apoi a citit din Luca 17:11-19 întâmplarea „Cei 
zece leproși”, accentuând importanța mulțumirii, că din cei 10 leproși, 
după ce au fost curățiți de boala lor, doar unul singur (samariteanul) 
s-a reîntors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.

Timpul de închinare a fost susținut de către tineretul și membrii 
bisericii, alături de noi la această sărbătoare am avut și pe familia 
Ruja din Tășad, o familie de cântăreți.

De la ora 10:00 a avut loc programul de evanghelizare, iar Ioan 
Gurzău, unul din prezbiterii bisericii ne-a citit din 1 Corinteni:4-7: 
„Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru 
harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El ați fost 
îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. 
În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlo-
cul vostru, așa că nu duceți lipsă de nici un fel de dar, în așteptarea 
arătării Domnului nostru Isus Hristos”, respectiv din Ieremia 9:23-24 
și Psalmul 139 de la 1-14.

Cuvântul a fost vestit de către Pataki Albert din 1 Samuel capitol 7 
de la versetele 7-14 titlul: „Israel se căiește”. În acest pasaj biblic este 
vorba de filistenii, care s-au suit împotriva fiilor lui Israel la Mițpa. 
Copiii lui Israel erau înspăimântați de filisteni și i-au zis la Samuel 
verset 8: „Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul 
nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor.” Samuel a strigat către 
Domnul, și El l-a ascultat, i-a adus ca jertă un miel sugar, pe când 
Samuel aducea arderea de tot filistenii se apropiau ca să bată pe 

Israel. În versetul 10, Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet 
împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea 
lui Israel. Versetul 12: Samuel a luat o piatră, a pus-o între Mițpa și 
Șen și i-a pus numele Eben-Ezer (Piatră de ajutor) zicând: Până aici 
Domnul ne-a ajutat.

Și noi în viețile noastre de multe ori putem spune ca și Samuel: 
„Până aici Domnul ne-a ajutat.” Dacă ne uităm la anul care a trecut 
au fost momente bune și rele, momente de fericire și tristețe, dar am 
ieșit biruitori prin ajutorul Său, am simțit purtarea sa de grijă, ne-a 
dat putere să trecem peste obstacolele, greutățile care ne-au stat în 
față. O viață de mulțumire este o viață de recunoștință, pace, bucurie, 
de revelații divine, o viață frumoasă trăită pe înălțimi, o încredere 
neclintită în Tatăl nostru ceresc.

Păstorul Durkó Albert ne-a citit un singur verset din Psalmul 50, 
verset 23: „Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și 
celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui 
Dumnezeu.”

După încheierea serviciului divin, toți de la cei mai mici până la cei 
mai în vârstă au servit masa împreună în curtea bisericii. Programul 
de după amiază a început de la ora 14:00, având alături de noi pe 
păstorul Ioan Makovei din Bichiș, alături de soția sa, Maria. El ne-a 
împărtășit Cuvântul din 1 Samuel capitolul 7, versetele 1-14, iar Durkó 
Albert din Isaia capitolul 57, versetele 17-19.

Cred că mulțumirea este hrănită cu credință fermă în Dumnezeu. 
Când credem cu tărie că tot ce ne oferă viața vine de la Dumnezeu, ca 
orice în acest univers, în inima noastră va fi o pace sublimă și o liniște 
desăvârșită. Pentru orice om mulțumirea ar trebui să fie o atitudine 
permanentă, care să nu țină seama de circumstanțe, de probleme, 
de dificultăți. Doamne, ajută-ne la aceasta!

Carina Iuhas

Biserica Penticostală „Betel” din Micherechi va organiza în această 
duminică, pe 3 noiembrie, un serviciu divin dedicat Zilei Mulțumirii. 
Programul va începe dimineața la ora 9.00 și va avea oaspeți sosiți din 
Suceava, România, ne-a informat conducătorul Adunării „Betel”, Ilie 
Puha, care invită cu drag toți cei interesați la serviciul divin special.
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Dl. Petrușan face politică de 
șase decenii, astfel nu e de mi-
rare că, la solicitarea noastră să 
evalueze rezultatele alegerilor 
la nivel național și local, adică la 
nivelul Seghedinului, a trecut în 
revistă întreaga istorie a condi-
ției de minoritar în Ungaria, în-
cepând chiar cu al Doilea Război 
Mondial. Domnia sa ne-a vorbit 
despre perioadele mai bune și 
cele mai puțin bune ale comu-
nității românești din Ungaria, 
despre foști lideri, dintre care 
mulți nu mai sunt printre noi. 
A vorbit, de asemenea, despre 
împrejurările creării Legii pen-
tru Naționalități în anul 1993, și 
despre începuturile sistemului 
de autoguvernări minoritare.

– Aţi petrecut 25 de ani în frun-
tea Autoguvernării Româneşti din Seghedin, încă de la începuturi. Cum 
apreciaţi rezultatul alegerilor la nivel naţional şi la nivel local?

– Nu cred că alegerile din anul acesta au adus un element nou față 
de alegerile anterioare. Eu sunt într-o situație destul de specifică, 
pentru că m-am avântat în viața publică a românilor din Ungaria de 
vreo șase decenii, deci am prins perioada așa-zisă democratică, după 
cel de-al Doilea Război Mondial. Am fost prezent în viața Uniunii 
Culturale de-a lungul celor patru decenii din societatea socialistă. 
Eram președintele UCRU, când a avut loc schimbarea de regim și 
s-au organizat primele alegeri, în toamna anului 1994. Noi eram 
câțiva cu prietenul Pero Lastity de la sârbi, sau Jenő Kaltenbach de 
la nemți ș.a.m.d., care ne frământam. Eram cunoscuți, pentru că ne 
pricepeam la problema minoritară. Pentru că a înnebunit lumea, 
se prezenta un interes foarte mare față de ungurii din țările vecine, 
vrând-nevrând, trebuia să vorbim la un nivel științific despre proble-
ma minoritarului, relația dintre majoritate și minoritate etc. Deci, 
în aceste trei perioade pe care eu le-am parcurs am învățat multe 
lucruri și fiecare perioadă și-a avut pretențiile ei, transformările ei. 
Între 1944–1949, era o perioadă relativ democratică, erau foarte mari 
așteptări și la Micherechi în satul meu natal, erau întruniri din astea 
electorale politice, și se dezbăteau problemele comunității că va fi 
mai bine. Se spera că după era întunecată a lui Horthy se va ridica 
și soarele nostru. Apoi din 1949 trecem la un alt regim. Era foarte 
mare panica dacă aceste instituții, școli, în primul rând, întemeiate 
după cel de-al Doilea Război Mondial se vor păstra, le vom putea 
salva, și vezi Doamne că în majoritatea lor s-au păstrat. Acesta a fost 
marele noroc al nostru, că perioada comunistă a fost cum a fost, dar 
a lăsat în pace aceste școli, o bună parte a lor, și a început să apară 
și o intelectualitate a noastră, fără care nimic nu poți face, cum ar 
fi Lucia Borza, Ilie Ivănuș, Petru Silaghi, iar înainte preoții ortodocși 
au făcut foarte mult, cum ar fi: Dumitru Sabău, Gheorghe Negru, 
dr. Petru Mândruțău… Imediat după război, aceștia au reînființat 
școala în 1949, au făcut liceul, etc. În acea perioadă funcționau niște 
comisii în cadrul organizației noastre unde se discutau problemele 
românilor din Ungaria. Acuma, ulterior poți să spui despre acel regim 
ce vrei, dar a fost o tribună, a fost un atelier, unde s-a vorbit despre 

Convorbire cu prof. dr. Gheorghe Petruşan, de la Seghedin

problemele comunității. Acum, 
în pragul alegerilor, un cuvânt 
nu am auzit de la marii șefi, că 
de fapt ce vor să facă în cadrul 
acestor autoguvernări, finanțate 
de stat. Deci, nu se mai vorbeș-
te despre problemele reale ale 
comunității. Vreau să zic că, în 
măsura posibilităților de atunci, 
UCRU a funcționat foarte bine. 
Și ca o reprezentanță a acestei 
comunități, mulți dintre românii 
din Ungaria simțeau că aveau o 
reprezentanță. Oare câți din cei 
de azi ar zice că, da, el are un sus-
ținător dacă are o problemă, are 
la cine să se ducă să se plângă. 
Dacă mă întrebați despre alege-
rile din 13 octombrie, eu zic că 
nimic esențial nu s-a întâmplat, 

eu văd în această lungă perioadă în evoluția lor lucrurile. În 1994, la 
primele alegeri, după ce în 1993 a fost aprobată noua Lege pentru 
Minorități, se schimbă lucrurile. S-a produs o schimbare foarte esen-
țială. Cauza românilor din Ungaria, problemele legate de identitatea 
națională, de supraviețuirea acestei mici comunități etnice a fost 
transformată într-o oarecare afacere. Eu târziu mi-am dat seama de 
cotitura care s-a produs. Deci, oameni care auzind de această mare 
schimbare, de autoguvernări finanțate în mod garantat de stat, se 
duc din sat în sat, conving o mulțime de oameni, cumpără o mulțime 
de suflete moarte, le plătește bine dacă face ceva ori dacă nu face, 
și această pătură susține actuala politică, această mentalitate și 
acest grup de oameni până în zilele noastre. Noi, care facem parte 
din generația mea, nu prea știm cum să tratăm această problemă, 
pentru că asta este cu totul altă chestiune. Nu mai e vorba despre 
problema identitară a românilor din Ungaria. Nu mai e vorba despre 
promovarea limbii și a culturii, despre care noi am vorbit și într-o 
oarecare măsură am reușit să prelungim viața acestei comunități. 
S-a transformat totul într-o afacere.

– În această ordine de idei, cum vedeţi în viitor activitatea Autoguver-
nării Româneşti din Seghedin într-o altă conducere, într-o altă structură?

– Întotdeauna, cred eu, conținutul contează, despre care nu prea 
mai vorbește în afară de noi nimeni. Ce ar trebui să facem? Zicea 
cineva că dacă cade Seghedinul, cade totul. Probabil s-a referit la 
faptul că noi am fost aceia care până în zilele noastre am încercat 
să susținem aici, să zicem așa, drapelul culturii înalte a românilor, 
lume de universitari, simpozioane, care gândesc într-un anumit 
context istoric, politic, ia poziții când e cazul. Era un pilon pe care 
unii se puteau baza. Dacă cade și această „cetate”... Eu zic că n-ar 
trebui neapărat să cadă, dar să funcționezi și să desfășori aceeași 
activitate fără fonduri, fără nimic, nu știu cum va fi… Avem o aso-
ciație culturală, ar trebui să o revitalizăm, să aducem viață în ea. 
Aceasta este deja o chestiune a forțelor mai tinere, dar în rest este 
o pierdere fundamentală. 

„Nu se mai vorbeşte despre problemele reale 
ale comunității”

(Continuare în pagina a 9-a)

Gânduri după alegeri...

În 2651 de localități din Ungaria, cele 13 naționalități şi-au 
ales, la 13 octombrie 2019, reprezentanții în autoguvernările 
pe țară, teritoriale şi locale. Românii vor avea, la fel ca în 
ciclul anterior, 5 autoguvernări teritoriale, în județele Bi-
chiş, Bihor, Ciongrad, Pesta şi în Budapesta. Autoguvernări 
locale româneşti s-au ales în 68 de localități.
În ultimii ani, numărul persoanelor care nu aparțin co-
munității istorice româneşti din Ungaria a crescut în au-
toguvernările româneşti locale, dar şi în cele teritoriale. 

Și nu este doar cazul românilor… „Cum au fost aceste ale-
geri? Groaznice, duşmănoase! Nu s-a vorbit nimic despre 
problemele reale ale comunității”, consideră octogenarul 
prof. dr. Gheorghe Petruşan din Seghedin, doyenul vieții 
publice româneşti din Ungaria, care timp de 25 de ani a 
fost preşedintele Autoguvernării Româneşti din Seghedin. 
La sfârşit de mandat, domnul Gheorghe Petruşan a fost 
invitatul emisiunii „O voce românească” a postului public 
de radio a MTVA.
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Momentul mult așteptat de elevii din clasele 9-a. Toată lumea 
ne-a spus că anii petrecuți în liceu sunt cei mai importanți. Lucrurile 
care se întâmplă cu noi, oamenii cu care ne întâlnim și mai ales 
amintirile, fie ele bune sau rele. Aceste lucruri lasă „o pată” în noi, 
în viața noastră, unele prietenii rămân chiar pe viață.

În cadrul acestei „sarcini”, care ne-a fost dată, am reușit să ne 
apropiem de colegii noștri, de a cunoaște ideile fiecăruia, modul de 
gândire. Am realizat cât de important este să lucrăm în echipă, să 
comunicăm, fără aceste lucruri nimic n-ar fi fost conform planului. 
Niciodată n-o să uităm emoțiile când am intrat pe scenă, de a nu 
confunda mișcările de dans, dar mai ales acest lucru: cât de mult 
ne-am distrat. Putem spune că și jurații noștri s-au distrat la fel de 
mult ca noi, și sperăm că am oferit un spectacol distractiv. 

Le mulțumim colegilor noștri, dirigintei noastre și, nu în ultimul 
rând, clasei a 10-a și tuturor celor care au luat parte în organizarea 
balului, pregătirea „sarcinilor”. Și le urăm celor de-a 12-a mult succes 
la bac.                                                                                                         Naomi Gyujtö

Balul Bobocilor la Liceul „Nicolae Bălcescu”, 
o amintire memorabilă

Foto: Lovász Levente
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Și în anul acesta, pe data de 17 octombrie, a fost organizat Ba-
lul Bobocilor pentru elevii Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula. 
Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural Românesc din Jula și a 
debutat cu defilarea bobocilor din cele două clase a 9-a, îmbrăcați 
în costume haioase. Fetele s-au costumat în haine de băieți, iar 
băieții în haine de fete. Elevii din clasa a 9-a A au fost costumați în 
haine de rapperi, iar a 9-a B de dansatori spanioli. După un scurt 
spectacol umoristic al bobocilor, au urmat concursurile de care nu 
scapă nici un boboc din liceu.

Competițiile pentru concurs au fost pregătite, ca de obicei, de 
elevii clasei a 10-a. Bobocii au trebuit să treacă diferite probe și să 
impresioneze juriul. Și cum un bal se încheie cu multă voie bună, și 
Balul Bobocilor s-a încheiat cu distracție la discotecă. Momentul cel 
mai așteptat al serii a fost decernarea premiilor pentru cei mai buni 
boboci din clasele a 9-a. Juriul a hotărât ca titlul de Mister și Miss 
boboc să se acorde elevului Balázs Lészeg din clasa a 9-a B și elevei 
Beáta Kiss din clasa a 9-a A.                                                          Estera Réthelyi 

Pe vremuri, oamenii credeau că dovleacul înlătura pistruii și 
tratează mușcătura de șarpe.
Dovleacul crește pe toate continentele, mai puțin în Antarctica.
Pentru că are semințe, dovleacul este considerat fruct, dar când 
este vorba de preparate culinare, dovleacul este considerat legumă.
Dovlecii sunt de regulă portocalii, dar se găsesc și dovleci galbeni, 
albi, verzi și roșii.
În medie, un dovleac atinge greutatea de 6 kilograme.
Unii dovleci sunt special cultivați pentru concursuri și pot atinge 
și greutatea de 450 de kilograme.
Dovlecii au crescut și mai mult în 
popularitate datorită sărbătorii de 
Halloween.
Dovleacul face parte din aceiași fa-
milie cu pepenele galben, pepenele 
verde, dovlecelul și castravetele.
Plăcinta cu dovleac este un desert 
extrem de apreciat pe perioada 
toamnei, în timpul festivalurilor re-
coltei, de Ziua Recunoștinței și chiar 
de Crăciun.
Dovleacul conține 90% apă și are 
puține calorii.
Există mai mult de 50 de soiuri de 
dovleci în lume.

În fiecare toamnă, dovlecii de toate dimenisiunile, formele 
şi culorile invadează peisajele acestui frumos anotimp. De la 
deserturi delicioase, până la sculpturile spectaculoase, dovlecii 
sunt vedetele sezonului. Iată câteva lucruri mai puțin ştiute 
despre dovleci.

Balul Bobocilor la Liceul „Nicolae Bălcescu”, o amintire memorabilă

Dovleacul, vedeta acestui sezon
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Poveşti în imagini
Fotografii din colecția lui Mihai Bihari

În 1957, tot satul 
s-a adunat în jurul 
Monumentului 
Eroului Român, 
aflat în cimitirul 
vechi din Micherechi

Spitalul Central Județean Bi-
chiș și Spitalul Municipal din Ti-
mișoara au câștigat un proiect co-
mun ROHU 396, în valoare totală 
de 2,7 milioane de euro, pentru 
achiziționarea de echipamente 
medicale, organizarea a patru 
workshopuri pentru personalul 
medical de la cele două spitale, 
despre diagnosticul și prevenirea 
bolilor cardiovasculare și vascu-
lare periferice, patru seminarii 
pentru publicul larg pentru pre-
venirea afecțiunilor inimii, tran-
sferul de cunoștințe între medicii 
celor două spitale, inclusiv reali-
zarea a două protocoale comune 
în acest sens, dar și activități de 

screening pentru prevenirea, diagnosticul 
și tratamentul bolilor cardiovasculare.

Prima conferință de specialitate a avut 
loc la Timișoara, iar cea de-a doua s-a ținut 
în zilele de 28–29 octombrie, la spitalul din 
Jula. Directorul general dr. Becsei László a 
vorbit în deschiderea conferinței despre 
colaborarea cu succes cu spitalul din Ti-
mișoara, cu care au activități comune din 
anul 2017, când doamna Olimpia Oprea, 
directoarea spitalului din Timișoara l-a 
contactat cu dorința de a participa în co-
mun la proiecte transfrontaliere Interreg 
RO-HU. Suma câștigată se împarte în mod 
egal între cele două spitale. 

La conferință a participat și medicul car-
diolog Vasile Marc, care a prezentat o pre-
legere despre bolile cardiovasculare.    E.Ș.

Ruxandra Christodorescu (manager proiect) 
Olimpia Oprea, Becsei László, Vasile Marc

În perioada 12–14 noiembrie, în organizarea comună a Casei Na-
ționale de Pensii Publice din România și Direcției Generale de Pensii 
din Ungaria, vor fi organizate zilele de consultantă româno-ungare 
pe tema pensiilor. Evenimentul face parte din seria „zilelor deschise” 
organizate de autoritatea centrală de pensii din Ungaria cu institu-
țiile omoloage din țări precum Germania, Austria, Slovacia, Serbia, 
România, cu obiectivul declarat de a permite celor interesați să poarte 
discuții directe cu experții din statele implicate, pentru rezolvarea 
problemelor pe care le întâmpină.

Pe parcursul acestor zile, cei interesați, pe baza unei înscrieri 
anticipate, pot obține informații pe spețe punctuale, referitoare la 
condiții de pensionare, stadiul dosarelor de pensii, direct de la per-
sonalul specializat prezent la fața locului. Vor participa experți din 
județele Mureș și Cluj (judetele responsabile cu soluționarea dosa-
relor pe relația cu Ungaria). Vor fi organizate întâlniri cu pensionarii 
la Budapesta, Seghedin și Dobrițân.

Alte detalii puteți afla pe site-ul Ambasadei României la Budapesta 
(http://budapesta.mae.ro).

Zilele de consultanță româno-ungare
pe tema pensiilor 2019

Conferință româno-maghiară
despre bolile cardiovasculare la Jula

Sursa foto: Gyulai Hírlap/Tóth Péter
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O pierdere fundamentală este desigur și prăbușirea Uniunii Cul-
turale, o pierdere foarte, foarte mare, pentru că Uniunea are foarte 
mari merite. E păcat că nu au reușit să o susțină cei care au venit 
după noi. Bineînțeles și-a pierdut funcția de odinioară, de repre-
zentanță a comunității românești, dar problema a fost că această 
nouă „garnitură” de români pe care, mă rog, o interesa interesul și 
beneficiile, nu a vrut să colaboreze cu cei de la UCRU, care cuprindea 
majoritatea intelectualității românești. Unii zic că românii de aici 
îi urăsc pe românii de dincolo. Nu despre asta este vorba, ci despre 
faptul că lumea nevoiașă românească, care s-a stabilit la Macău, să 
zicem, nu este competitivă, nu se poate nicicum da cu lumea docto-
rilor, avocaților, intelectualilor români din Ungaria, deci reprezintă 
alte valori și acestea nu se potrivesc nicicum. Eu nu pot să accept, din 
punct de vedere moral, schimbarea aceasta la față a unora dintre 
unguri, care sunt dispuși să renunțe la identitatea lor maghiară și 
să se facă de azi pe mâine români, și să apară ca un reprezentant al 
meu în Ungaria. Protestez! Cred că aceasta este o mare greșeală și a 
statului maghiar. Așa ceva nu se poate, pentru că ei niciodată (și asta 
știe deja și orașul) nu vor putea reprezenta interesele românilor de 
aici. Românii de aici nu se vor duce la programele lor, nu vor colabora 
cu ei, pentru că, din punct de vedere moral, nu poți tolera așa ceva.

– Domnule profesor, îi cunoaşteţi pe aceşti oameni? Ce informaţii aveţi 
despre cei care vor reprezenta interesele românilor din Seghedin şi judeţul 
Ciongrad în următorii cinci ani? Vorbim despre Albert János, Albert Barbara 
şi Albert Barbara Andrea, care au câştigat alegerile la Seghedin şi au fost 
desemnaţi de Alianţa pentru Românii din Ungaria.

– Două lucruri am de spus. Marele vinovat este acela sau aceia, care 
au organizat primele alegeri românești din 1994. Ei i-au introdus pe 
unii dintre ungurii veniți din România, pentru ca să-și asigure ma-
joritatea, să ne învingă deci pe noi. Au și reușit. Ei întotdeauna vor fi 
destui, sunt bine organizați, se susțin unii pe alții, deci întotdeauna 
au înregistrat un număr potrivit, satisfăcător de candidați. Desigur 
că în această situație în care au ajuns românii din Ungaria, dar nu 
numai ei, dacă am avea reprezentanți cinstiți și corecți, care ar pune 
această problemă, și anume, că ar trebui revăzută legea, reglemen-
tată cumva și să ajungem la o situație în care au fost cândva, când 
aceste structuri de auto-organizare a naționalităților din Ungaria, 
să corespundă nu preferințelor, necesităților acestor bișnițari, ci a 
necesităților minorităților naționale. Dacă statul în care trăim ar 

înțelege că este important și pentru el prelungirea vieții minorităților 
din Ungaria și că ar trebui să susțină efortul pe care-l face pentru a 
supraviețui, atunci ar trebui schimbată legea, ar trebui revidiate mai 
multe decizii. Această lege a apărut în 1993 și temelia ideologică a fost 
libera alegere a identității naționale. De ce? Pentru ca să corespundă 
nu numai pentru minoritățile din Ungaria, ci și pentru ungurii din 
țările vecine, și asta este o altă treabă. Acolo se face treabă bună, se 
fac lucruri foarte frumoase. Bine ar fi dacă fiecare stat din UE ar face 
în felul acesta, dar asta-i altă problemă, repet. Felicitări pentru ei! 
Dar ce va fi cu noi? Ar trebui regândită și politica față de minoritățile 
din Ungaria. Cred că acesta ar fi cel mai potrivit răspuns la întrebarea 
dumneavoastră. Cum au fost aceste alegeri? Groaznice. Dușmănoase. 
Nu s-a vorbit nimic despre problemele reale ale comunității. Nu sunt 
probleme. Numai performanțe sunt. Totul este OK. Pentru că cineva 
așa vrea să creadă și să audă. Mergem într-o direcție absolut greșită.

– Vă întrebam, îi cunoaşteţi pe aceşti noi aleşi?
– Nu-i cunosc. Cred că ei sunt oameni duși în eroare. Nu cred că ei 

sunt unguri adevărați, că au conștiință națională, căci dacă ar avea 
n-ar arunca-o la gunoi și nu s-ar deda de români. Acestea sunt niște 
lucruri groaznice. Duc în eroare foarte multă lume. Totul s-a redus 
la faptul că vor avea plată bună și gata. Acest lung proces la care 
am ajuns de la idealurile noastre, are începutul în 1994, cu prilejul 
primelor alegeri, când cineva a avut simțul acesta de bișnițar, că aici 
vor fi bani, a pus mâna pe lucruri și la alegeri s-a produs un prăpăd. 

– Aţi câştigat un mandat de reprezentant în Autoguvernarea Româneas-
că a Judeţului Ciongrad. Cum vedeţi activitatea viitoare având în vedere 
experienţa dumneavoastră?

– Eu nu știu, doamnă redactor, pentru că eu nu o să-mi ridic man-
datul. E imposibil ca eu cu astfel de oameni să vorbesc despre pro-
blemele românilor din Ungaria.

– Domnule profesor dr. Gheorghe Petruşan, vă mulţumesc pentru in-
terviul acordat. Vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut în aceşti 25 de ani, 
un sfert de secol, pentru românii din Seghedin, vă dorim multă sănătate, 
mulţi ani înainte şi vă aşteptăm mereu cu uşile deschise, pentru că opinia 
dumneavoastră contează pentru noi!

– Mulțumesc și eu. O să susțin în continuare activitatea dum-
neavoastră atâta timp cât se va interesa de problemele reale ale 
comunității noastre.

Iulia Kaupert

„Nu se mai vorbeşte despre problemele reale ale comunității”

Conferință transfrontalieră maghiaro-română,
la Muzeul Județean „Munkácsy” din Bichişciaba

Gânduri după alegeri...

La Muzeul Județean „Mun-
kácsy Mihály” din Bichișciaba, 
vineri, 18 octombrie, a avut loc 
cea de-a 6-a ediție a Confe-
rinței transfrontaliere ma-
ghiaro-române, organizată 
de acest muzeu, împreună cu 
specialiști de la alte muzee din 
Ungaria și România (Oradea, 
Arad, Timișoara). 

Evenimentul din acest an 
a fost dedicat împlinirii a 175 
de ani de la nașterea renumitului pictor Munkácsy Mihály, de la care 
provine și numele muzeului, și a avut loc în sala de conferințe a insti-
tuției, bucurându-se de participarea mai multor oficialități, între care 
s-au numărat Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe 
Române din Ungaria și alți clerici din cadrul Episcopiei, Excelența Sa 
Marius Lazurca, Ambasadorul României la Budapesta, Florin Trandafir 
Vasiloni, Consulul General al României la Jula, Ando György, Directorul 
Muzeului Județean „Munkácsy Mihály” din Bichișciaba, Emilia Martin, 
șeful Secției Științifico-Muzeologice de la acest muzeu și organizatoarea 
evenimentului, Kassai Hajnal, din partea Ministerului Resurselor Umane, 
de la Budapesta, Aurel Chiriac, Directorul Muzeului Țării Crișurilor din 
Oradea, Rodica Elena Colta, etnolog la Centrul Cultural Județean Arad, 
Adriana Pantazi, istoric de artă la Complexul Muzeal din Arad, Andrei 

Milin, etnolog la Muzeul Satului Bănă-
țean din Timișoara și alții, informează 
Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

Domnul Ambasador Marius Lazurca 
a mulțumit pentru invitație, i-a felicitat 
pe organizatorii conferinței și a arătat 
că România și Ungaria nu sunt doar 
simpli vecini, ci au și multe lucruri și 
valori în comun, în ceea ce privește 
folclorul, cultura, literatura și chiar co-
operarea în domeniul muzeal, după 

cum o dovedește și acest eveniment științific la care suntem părtași și 
le-a dorit mult succes în desfășurarea lui.

Un cuvânt de salut și de apreciere pentru buna colaborare cu mu-
zeele din România și în special cu cel din Arad, a fost transmis și de dl. 
Fekete Károly, vicepreședintele Asociației „Kölcsey” din Arad, care a făcut 
și traducerea. Acesta a donat două documente (anunțuri mortuare, 
aparținând familiei) legate de persoana lui Munkácsy Mihály, pentru 
colecția muzeului dedicată pictorului și intitulată: „Cea mai mare colec-
ție Munkácsy din lume”, iar dl. Sarnek Tamás, din Nyíregyháza, a donat 
pentru aceeași colecție un catalog aparținând personal lui Munkácsy 
Mihály. Astfel, prin obiectele donate azi, colecția în cauză are în prezent 
579 de piese, obiecte personale aparținând pictorului Munkácsy Mihály, 
între care se numără și câteva tablouri.
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Un șofer de tir intră într-un bordel de pe traseu, 
pune 500 de dolari pe masa patroanei și spune:
– Ai aici 500 de parai, dă-mi cea mai grasă și 
nasoală femeie pe care o ai și trimite-mi în 
cameră și o porție din cea mai arsă, lipită și 
fără gust mâncare de la bucătărie.
Patroana:
– Iubi, de banii ăștia îți dau cea mai tare femeie 
de pe aici, plus că te hrănesc trei zile cu cele mai 
fine mâncăruri.
Șoferul:
– Dragă, n-am chef de sex, mie mi-e dor de casă!

Mecanicul unui metrou bucureștean are parte 
de o zi banală până când își face intrarea în 
cabină un tip tuciuriu cu un pistol în mână, 
care comandă scurt:
– La Beirut!
După ce-și revine din șoc, vatmanul încearcă 
să-i explice agresorului:
– Domnule, ăsta-i metrou, nu avion, merge pe 
unde are șine. Doar nu credeți în realitate că 
pot să vă duc la Beirut cu metroul?
Intrusul însă știe una și bună:
– La Beirut!
Vatmanul, resemnat, anunță la microfon:
– Toată lumea în vagoane, se închid ușile, ur-
mătoarea stație: Beirut, cu peronul pe partea 
dreaptă.
Pe fața agresorului înflorește un zâmbet:
– Vezi? Avea dreptate Ceaușescu: voi puteți, 
mă, da’ nu vreți!

Fiul adolescent se ceartă cu părinții lui:
– M-am săturat să fiu tot timpul cu voi, să fiu 
dădăcit la orice pas! Să mi se spună ce să fac! 
Eu am nevoie de libertate! Aer! Romantism! 
Băutură și femei! Gata! Plec! Și să nu îndrăzniți 
vreunul din voi să mă opriți!
Fiul se îndreaptă hotărât spre ușă și taică-său 
îl ajunge din urmă.
Fiul:
– Tată, ți-am zis, nu încerca să mă oprești!
Tatăl:
– Fiule, eu nu te opresc, EU MERG CU TINE!!!

Integramă CU COPII

Cu ocazia împlinirii Centenaru-
lui de la crearea compozitiei „Mon 
Boudoir”, casa de parfumuri Hou-
bigant a relansat celebra aromă 
preferată de Regina Maria. Notele 
sale puternice sunt transpuse în-
tr-un parfum care se integrează 
perfect în modernitatea epocii 
noastre. Parfumul original a fost 
creat de legendarul parfumier 
Robert Bienaime și a fost lansat 
în 1919, iar în 1938, după moartea 
Reginei s-a decis retragerea lui de 
pe piață din respect pentru Alteta 
Sa, aceasta fiind și imaginea ofi-
cială a produselor „Mon Boudoir”.

Considerată „cea mai frumoasă 
regină a Europei”, Regina Maria a de-
venit imaginea colecției de pomade, 
pudră, apă de colonie și parfum, toa-
te sub același nume: „Mon Boudoir”, 
în 1922. Nota de bază a parfumului 
mirosea a flori de violete, preferatele 
Reginei, a iris, dar avea și note subtile 
de patchouli și santal.

Noul parfum lansat în luna sep-
tembrie în magazinul Beautik Haute 
Perfumerie, din București, distribuito-
rul de parfumuri al Casei Regale din 
România și se găsește în magazine 
în ediție limitată la prețul de 989 lei.

Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Parfumul Reginei Maria, „Mon Boudoir”, 
recreat dupa 100 de ani

Părinți: P; F; D; G; PARASUTA; SOSELUTA; ETC; 
RABI; OAC; PARA; AR; AZI; ER; P; PREOT; A; ASA; 
ARAP; ATOM; URA; AC; RAS; IR; EVA; POPA; GRI; 
PATAT; DOTATI; U, TOPORITOR; TICAIALA.
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L U T E -
R A N I S M   s . 
n.  Doctrină a 
protestantis-
mului german, 
î n t e m e i a t ă 
în  sec.  XVI de Martin Luther, 
care consideră esențială pen-
tru mântuire numai credința și 
proclamă autoritatea exclusivă a 
Bibliei, recunoscând numai două 
Taine: Botezul și Împărtășania. – 
Din fr. luthéranisme.

Concert Extraordinar 
Holograf

Muzica „ho-
lografilor” a tra-
versat generații, 
hiturile lor sunt 
decor pentru po-
veștile de iubire 
ale părinților și 
copiilor, o perfor-
manță la care visează orice artist.

Vino la concertul extraordinar 
Holograf și le vei redescoperi su-
per hiturile „Să nu-mi iei niciodată 
dragostea”, „Ochii tăi”, „Vine o zi”, 
„Și băieții plâng câteodată”, „Ți-am 
dat un inel”.

Dan Bittman, Edi Petroșel, Mu-
gurel Vrabete, Tino Furtuna și Ro-
meo Dediu vin la Arad cu un show 
ca o declarație de dragoste pentru 
o prietenie de mai bine de 40 de ani 
între Holograf și public.

Holograf este o formație rock 
românească înființată în anul 1978.

Este printre cele mai de succes 
trupe din România, fiecare dintre 
albumele lor conținând câteva cân-
tece care au ajuns hituri în Româ-
nia. Trupa este în continuare foarte 
activă și realizează turnee lungi, 
cu concerte foarte bine primite de 
public.

În anii 1990, trupa și-a schimbat 
stilul într-un rock modern.

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

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

Cu sprijinul autorităților din ju-
dețul Arad, Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria a organizat 
cea de a XII-a ediție a festivalului 
intitulat „La obârșii, la izvor”, în 
cadrul căreia s-a prezentat fru-
musețea folclorului din județul 
Arad. Oaspeții au sosit din locali-
tatea Șicula, prezentând muzică 
instrumentală, cântece și dansuri 
populare caracteristice zonei.
Realizator:Tiberiu Boca

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

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

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

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

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

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

Muzică

miercuri, 6 noiembrie, Duna TV 07.15
miercuri, 6 noiembrie, Duna World, ora 13.50

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

...................................................
4 NOIEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.10: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
5 NOIEMBRIE  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: Leacuri 
şi credinţe / Gabriela Rusu Păsărin 17.30: 
La ceas de taină / Radio România 17.55: 
Încheiere........................................................
6 NOIEMBRIE  (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........................................................
7 NOIEMBRIE  (Tiberiu Boca)
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........................................................
8 NOIEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
16.50: Programe culturale pe zona de 
vest a României / Agneta Nica 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg România 
– Istoria românilor în 100 de momente 
esenţiale 17.25: Galeria interpreţilor de 
muzică populară / Radio România 17.55: 
Încheiere........................................................
9 NOIEMBRIE  (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 
Daniela Băcilă / Radio Timişoara 117.55: 
Încheiere........................................................
10 NOIEMBRIE  (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

22 noiembrie 2019, ora 19.30
Filarmonica de Stat, Arad

Publicitate

Dr. Görbedi László, reumatolog 
pensionar, cu 40 de ani de experi-
ență profesională, și-a transferat 
cabinetul medical de specialitate 
de la Eger la Jula. 

Adresa cabinetului: Jula, Bu-
levardul Béke, nr. 37. (În clădirea 
de birouri Laufer)

Deschiderea cabinetului: de 
la 1 octombrie 2019 

Tratamente: Feumatologie, 
Fizioterapie, Soft Laser, (Matus 
Laser), Terapie manuală, Acu-
punctură, Neuralterapie. 

Program: deschis luni și joi 
între orele 15–18

Consultări despre Laserul Ma-
tus: marți, miercuri, vineri, între 
orele 15–18

Telefon: 06-30/85-14-526, 06-
66/416-761

Cabinet
de specialitate
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Biserica ortodoxă din piața Petőfi 
din Budapesta are din nou două turnuri

Imagine din zilele noastre (4 octombrie 2019) cu biserica 
ortodoxă din piața Petőfi  (Foto: Both Balázs/pestbuda.hu)

Muncitori la reconstrucția podului Elisabeta, în 1949,
în fundal cu biserica cu turnul ciunt (Foto: Fortepan)

Biserica ortodoxă din piața Petőfi  în 1837
(construită după planurile lui Jung József) şi după 1900,

în urma reconstrucțiilor după planurile lui Ybl Miklós
(Foto: 1: FSZEK/grafi că de Carl Vasquez, 2: Fortepan/BFL/Klösz György)

Statuia lui Petőfi, al cărei 
piedestal a fost plănuit tot 
de Ybl Miklós, în fundal cu 
biserica ortodoxă în anul 1954 

(Foto: Fortepan)

Biserica ortodoxă
în anul 2010 cu structura 

turnului refăcut
(Foto: Timár Sára, 2014)

Turnul şi turla 
refăcute
în totalitate,
în zilele noastre
(Foto:
Both Balázs/
pestbuda.hu)

D upă 75 de ani, biserica ortodoxă din piața Petőfi din Bu-
dapesta are din nou două turnuri identice, realizate după 

planurile unuia dintre cei mai renumiți arhitecți maghiari, Ybl 
Miklós, scrie site-ul pestbuda.hu. De numele lui Ybl Miklós se leagă 
lucrări ca: Vila Grabovszky din Budapesta, clădirea Academiei 
Maghiare, clădirea veche a Parlamentului Ungariei, Basilica Sf. 
Ștefan sau Opera din Budapesta. Activitatea lui și-a pus amprenta 
și pe o clădire din România, proiectând o extindere a Castelului 
de la Macea (jud. Arad).

Trecătorii prin centrul Capitalei ungare, călătorind în partea 
de Buda sau cu vaporul pe Dunăre, de multe decenii au putut 
vedea, puțin la nord de podul Elisabeta, o biserică căruia îi lip-
sea un turn. Acesta a fost principalul specific pentru trecători al 
bisericii ortodoxe înființate și construite între 1791–1801 de către 
comercianții macedoromâni și greci din Budapesta, care din 1951 
este sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Maghiare, care aparține de 
Patriarhia Moscovei. Turnul din sud al bisericii a fost victima bom-
bardamentelor din cel de-al Doilea Război Mondial. Reconstrucția 
acestuia s-a tărăgănat foarte mult timp, cu toate că niciodată nu 
s-a abandonat ideea necesității refacerii turnului demolat.

Între anii 2006–2009 a fost reconstruit turnul din sud al bise-
ricii, iar în 2010 a fost refăcută și structura turlei, care abia acum, 
în 2019, s-a finalizat. A fost nevoie de acești nouă ani și pentru a 
obține finanțările necesare, cea mai costisitoare parte a renovării. 
Turla este acoperită cu material din cupru, în vârf fiindu-i aşezată 
o cruce aurită. Guvernul Ungariei a finanţat această lucrare cu 100 
milioane de forinţi, din care s-au făcut şi alte reparaţii şi renovări 
la biserica ortodoxă din piaţa Petőfi din Budapesta.                    E.Ș.
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