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Cu 235 de ani în urmă, în ziua de 17 ianuarie 
1785 s-a născut, la Jula, patriotul român Moise 
Nicoară, fiul nobilului Petru Nicoară și Maria 
Şerban (ctitorii parohiei ortodoxe române din 
Jula). Moise Nicoară a fost botezat în biseri-
ca ortodoxă Sf. Nicolae din Jula-Mare, la 19 
ianuarie 1785. Studiile elementare le-a făcut 
la școala confesională română din orașul său 
natal, iar cele secundare la Oradea și Arad. A 
studiat apoi la Academia de Drept din Bratis-
lava și la Pesta. După terminarea studiilor, în 
anul 1806, s-a stabilit la Viena, încercând să 
intre în diplomație. S-a remarcat prin activita-

tea depusă pentru înființarea de școli românești, și prin luptele duse 
pentru separarea bisericii ortodoxe române de biserica sârbă, care 
se opunea cu toate mijloacele despărțirii, căutând să zădărnicească 
și să-l compromită pe Moise Nicoară în acțiunea sa. Prigonit pentru 
activitatea sa, a trecut în Țara Românească, a funcționat ca profesor 
la București. Frământat de eșecurile și umilirile de care a avut parte 
o viață întreagă, a trecut la cele veșnice în ziua de 10 octombrie 1861. 

(În imagine: Bustul lui Moise Nicoară aflat în parcul din vecinătatea 
Catedralei ortodoxe episcopale Sf. Nicolae din Jula, inaugurat pe 27 noiem-
brie 1994. Bustul este creaţia artistului plastic Mihai Păcurar din Arad.)

A utoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și Centrul 
de Documentare și Informare al AȚRU organizează în ziua 

de sâmbătă, 25 ianuarie, Balul românesc pe țară. Petrecerea va avea 
loc la Centrul Cultural Românesc din Jula cu începere de la ora 18.00. 
Prețul unui bilet de intrare (cu masă) este 5.000 de forinți. Biletele 
se pot procura de la cele două instituții organizatoare.                     

Calendar ortodox

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

................................................................................................................
Părerile autorilor nu coincid întotdeauna cu opinia Redacţiei. Responsabilitatea 
juridică pentru conţinutul articolelor publicate în Foaia românească aparţine 
autorilor. Foaia românească nu garantează publicarea textelor nesolicitate 
de redacţie.

20 ianuarie, luni, † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In,
      Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 ianuarie, marţi, Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.;
      Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22 ianuarie, miercuri, Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc.
      Anastasie Persul (Post)
23 ianuarie, joi, Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei;
      Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al
      VI-lea Ecumenic
24 ianuarie, vineri, Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul
      Carpasiei (Post)
25 ianuarie, sâmbătă, †) Sf. Ier. Grigorie Teologul,
      arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion
      episcopul Tomisului
26 ianuarie, duminică, Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie
      şi Ioan. Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)

Sezonul balurilor românești 
începe la Jula

Serată culturală de Ziua Culturii 
Române, la Seghedin

Balul acordării panglicii
la Liceul Românesc din Jula

Bal cu merinde la Aletea

Abonamente la „Foaia 
românească” pe anul 2020

Stimaţi cititori,
dorim să vă anunțăm și pe această cale că redacția noastră nu plănuiește 
majorarea prețului abonamentelor de la 1 ianuarie 2020. Astfel, prețul 
unui abonament pe anul 2020 va fi : 3 luni – 1.560 �t; 6 luni – 3.120 �t;
1 an – 6.240 �t. Abonamentul la E-Foaia (varianta digitală a revistei) 

este la preț neschimbat: 3.500 �t/an.
Vă mulțumim dacă veți rămâne abonații și cititorii noștri fideli!

Redacția

Omul săptămânii

Pe copertă: Casa părintească a lui Mihai Eminescu din Ipoteşti,
                          Botoşani / Foto: www.eminescuipotesti.ro 

Poza săptămânii

................................................................................................................
Avem o iarnă în care nu de multe ori ni s-a roşit nasul…

Moise Nicoară

C u ocazia Zilei Culturii Naționale (15 ianuarie) și a Unirii Prin-
cipatelor Române (24 ianuarie), Consulatul General al Româ-

niei la Seghedin organizează în ziua de vineri, 24 ianuarie, o serată 
culturală dedicată aniversării nașterii poetului Mihai Eminescu și a 
momentului istoric românesc din 1859 prin unirea Moldovei cu Țara 
Românească. Manifestarea va avea loc la sediul consulatului (str. 
Kelemen L. nr. 5), cu începere de la ora 17.00.                                      

L iceul „Nicolae Bălcescu” din Jula organizează, pe 8 februarie, 
Balul Majoratului, cunoscut la noi ca Balul acordării panglicii. 

Absolvenții de clasa a 12-a, ai promoției 2016–2020, pregătesc cu 
această ocazie profesorilor și invitaților lor un program cultural, care 
se va încheia cu un bal organizat de instituție în cinstea lor cu ocazia 
majoratului. Festivitatea va avea loc cu începere de la ora 18.00, la 
Centrul Cultural Românesc din Jula.                                                             

A utoguvernarea Românească, împreună cu membrii Asocia-
ției Păstrătorilor de Tradiții din Aletea și Asociația „Pentru 

românii din Aletea” organizează o petrecere românească în ziua de 
15 februarie. Balul românesc cu merinde de anul acesta va avea loc la 
Căminul cultural din Aletea, iar muzica va fi asigurată de instrumen-
tiști și soliști de muzică de petrecere din Macea și formația de muzică 
maghiară „Talléros”. Balul va fi deschis la ora 19.00 cu o invitație la 
„joc”, de către dansatorii cunoscutului ansamblu aletean, condus 
de Gheorghe Bagy.                                                                                                    A.B.
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Acum o lună a apărut, în îngrijirea Editurii NOI din 
Jula, cartea bilingvă „Medici cu rădăcini în Micherechi 
/ Méhkeréki gyökerű gyógyítók”, care îi prezintă pe 
cei 95 de medici români cu origini în satul Micherechi 
şi un studiu de analiză sociologică despre acest feno-
men unic în ţară. 

În numerele următoare ale „Foii româneşti” vom 

publica fragmente din această carte, pentru ca să-i cu-
noască şi cititorii noştri pe primii medici din Micherechi. 
În numărul de faţă publicăm – ca un argument – cuvântul 
introductiv al cărţii, scris de dr. Vasile Marc, şi portretul 
primului medic generalist, dr. Ioan Cozma. În numerele 
următoare îi veţi putea cunoaşte pe primul medic stoma-
tolog, medic veterinar şi farmacist din Micherechi.      E.Ș.

„Cu toţii, mereu purtăm o conversaţie cu strămoşii noştri, dar poate 
totuşi în primul rând, într-un mod tainic, cu urmaşii noştri.”

(Martin Heidegger)

Odată cu trecerea anilor, mă gândesc tot mai mult la copilăria mea, 
la părinții mei, la satul meu natal, Micherechi. În această comună din 
județul Bichiș trăiesc 2000 de oameni, care cu trei-patru decenii în 
urmă erau într-o proporție de 100% de naționalitate română. Aceas-
ta a fost cea mai omogenă comunitate românească din Ungaria, pe 
stradă oamenii vorbeau între ei exclusiv în limba română, mulți dintre 
cei mai bătrâni (ca de exemplu bunica mea din partea tatălui) nici nu 
știa limba maghiară. 

Cooperativa agricolă care funcționa în sat dispunea doar de pă-
mânturi de proastă calitate, neroditoare, astfel nu putea asigura un 
trai decent locuitorilor de altfel sârguincioși. Așa a început prin anii 
1960 producerea legumelor în sere, care a asigurat sătenilor venituri 
convenabile și a adus renume castraveților produși în solariile miche-
rechenilor. În paralel cu aceasta au ajuns să fi e recunoscute la nivel 
internațional și dansurile din Micherechi (datorită virtuzității vioarei lui 
Teodor Kovács și măiestriei în dans a unchiului meu, Gheorghe Nistor).

Au trecut de atunci mulți ani, lumea s-a schimbat foarte mult și odată 
cu ea și satul nostru, dar rădăcinile românești, dansurile și castraveții 
s-au păstrat. Fără să reducem importanța acestora, se poate remarca un 
lucru foarte interesant: că printre foștii și actualii locuitori, sau copiii 
acestora, se află foarte mulți medici, medici veterinari, farmaciști.

Mai mulți ne-am pus întrebarea, oare care ar fi  motivele care au 
produs acest lucru. Poate nimic deosebit, doar a devenit o modă la 
noi în sat să devii medic. Să nu uităm că aceste profesii asigură un 
trai bun pentru cei care le practică. Totodată cu siguranță – ca români 
dintr-un sat mic – la mulți dintre noi a existat o dorință de a demonstra 
că putem mai mult. Lucrez deja de 38 de ani ca medic la spitalul din 
Jula și întotdeauna am simțit o mândrie în suflet, când era lăudat un 
medic consătean cu mine. Mi-au atras atenția și câțiva colegi de la 
spital, care nu sunt din Micherechi, că e interesant faptul că acest mic 
sat se poate mândri cu așa de mulți medici. 

Împreună cu jurnalista Eva Iova Şimon și muzeografa Emilia Martin 
Nagy am hotărât să adunăm și să sistematizăm medicii și stomato-
logii, veterinarii și farmaciștii originari din acest sat. Am început să 
vorbim despre acest lucru în iunie 2018. Unii dintre ei și-au terminat 
deja studiile, iar alții abia s-au înscris la universitate, dar i-am introdus 
în volum și pe ei pentru că mai devreme sau mai târziu vor aparține 
și ei acestui grup de medici. De asemenea, a fost o întrebare difi cilă 
cine poate fi  considerat micherechean. Care s-a născut acolo sau care 
a crescut acolo? Care a trăit vreodată în sat, sau care are părinți sau 
bunici din acest sat? Punctul de vedere al selecției noastre a fost până 
la urmă ca să-i introducem pe toți aceia, care așa simt că au rădăcini 
din Micherechi. Inițial am vrut doar să facem o listă cu toți medi-

cii, după care ne-am gândit să 
completăm niște chestionare, 
ca apoi, la propunerea doamnei 
Eva Iova Şimon să hotărâm rea-
lizarea unei cărți din materialul 
adunat. Că asta ce idee bună a 
fost îmi dau seama acum, când 
redactez materialul cărții, pen-
tru că îi pot cunoaște pe colegii 
mai tineri, pot afla cum și ce 
gândesc ei despre lume. Sunt 
încredințat că această carte le 
va da posibilitatea persoanelor 
cuprinse în volum să se cunoas-
că mai bine între ei, dar va oferi 
informații interesante și pentru 
alți cititori.

Toți colegii din volum își au 
rădăcinile în Micherechi, au strămoși români. După cum sugerează 
citatul de la Heidegger de mai sus, amintirea strămoșilor noștri trăiește 
în spatele tuturor gândurilor și activităților noastre. Am învățat mult, 
am terminat universitatea, și cum ar spune poetul József Attila, noi 
vedem „ceea ce ei nu au văzut, pentru că au săpat”, dar ei sunt acolo 
și când scriem poezii, ei ne țin creionul. În ceea ce privește succesul 
individual, rădăcinile românești au o importanță neglijabilă în anul 
2018. În același timp, satul poate fi  mândru că întrețin legături cu el 
atât de mulți medici, stomatologi, veterinari, farmaciști.

I-am rugat pe toți să ne scrie despre viața lor, despre munca lor, 
despre legăturile lor cu satul și cu comunitatea românească din țară. 
Nu am stabilit criterii de cantitate sau de formă, fi ecare a putut să 
scrie ceea ce a vrut. Materialele trimise noi le-am redactat în forma 
completă. Ordinea prezentării am stabilit-o după anul terminării 
studiilor universitare (în cazul celor care încă nu au terminat, după 
anul lor de naștere).

Conform unor cercetări sociologice maghiare majoritatea tinerilor 
de 20 de ani doar foarte greu sau doar parțial pot să-și stabilească 
identitatea. Poate acest volum îl va ajuta pe cititor să-și găsească 
locul în lume. Pe mine, om trecut de 60 de ani, m-a ajutat mult și am 
lucrat cu mare plăcere la întocmirea acestui volum. Sper ca și cititorul 
să răsfoiască cu asemenea plăcere volumul de față. 

Deoarece nu este un lucru obișnuit ca dintr-un sat de doar 2000 de 
locuitori așa de mulți să aleagă aceste meserii, am întrebat și câțiva 
specialiști dacă ar avea și vreo explicație științifi că (din punct de vedere 
social, sociologic, psihologic sau etnografi c) acest lucru. S-a pornit o 
cercetare științifi că a acestui subiect, iar rezultatele acesteia le puteți 
citi în scrieri publicate la sfârșitul acestui volum. 

Vasile Marc dr.

dr. Vasile Marc

(Continuare în pagina a 5-a)
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Cuvânt înainte
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Hramul Așezământului Monahal Românesc 
din Budapesta

Sfințirea cu Agheasmă Mare a instituțiilor 
românești din Jula

În Duminica după Botezul Domnului, pe 12 ianuarie, Așezământul 
Monahal Românesc din Budapesta, închinat „Sfântul Prooroc Ioan 
Botezătorul”, și-a sărbătorit hramul.

Cu aceste prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria și Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix, 
s-a aflat în mijlocul obștii monahale, de la acest Așezământ, formată 
din 3 maici și aflată sub purtarea de grijă a Părintelui Protosinghel 
David Pop, săvârșind Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un 
sobor din care, alături de Părintele David, au mai făcut parte Marius 
Maghiaru, Protopopul Ortodox Român de Budapesta și Arhidiaconul 
Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Jula.

Răspunsurile la strană au fost date de un grup de tineri români 
de la Budapesta, care s-au format în decursul acestor ani, alături 
de Așezământul Monahal și Parohia Românească din capitala 
Ungariei, iar la slujbă au participat familii și numeroși credincioși 
ortodocși români, de diferite vârste, din Budapesta și împrejurimi, 
din cadrul comunității istorice, dar și foarte mulți oameni și tineri 
veniți la muncă, sau la studii la Budapesta, precum și oficialități.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a vorbit 
despre faptul că la Budapesta, atât credincioșii ortodocși români 
de dinainte, cât și viețuitorii Așezământului Monahal Românesc 
întemeiat aici în urmă cu 11 ani, au fost puși sub purtarea de grijă 

a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, care L-a făcut cunoscut lumii 
pe Mântuitorul Hristos și i-a îndemnat pe oameni să trăiască o viață 
bineplăcută lui Dumnezeu și în iubire față de aproapele, pentru a 
putea dobândi și ei Împărăția Cerurilor. Prezența unei Mânăstiri 
Românești la Budapesta, alături de vechea Parohie, a însemnat 
foarte mult pentru formarea unei familii duhovnicești mai extinse 
și pentru păstrarea identității naționale românești și ortodoxe 
a credincioșilor români care trăiesc aici. Ierarhul i-a felicitat pe 
viețuitorii Așezământului Monahal, care în data de 15 ianuarie vor 
aniversa 11 ani de la înființare și i-a îndemnat pe toți să rămână 
aproape de Biserică, care ne poartă de grijă aici, pe pământ, ne arată 
care este calea spre îndeplinirea rosului nostru și ne pregătește, 
de asemenea, pentru dobândirea vieții celei veșnice și mântuirii, 
ce ne sunt câștigate și dăruite nouă prin Jertfa Răscumpărătoare a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Copiii și cei care s-au pregătit au fost împărtășiți apoi cu Sfintele 
Taine, iar la final Ierarhul a adus mulțumire Bunului Dumnezeu 
pentru această realizare importantă din viața comunității românești 
budapestane, care este Așezământul Monahal Românesc „Sfântul 
Ioan Botezătorul” și i-a stropit pe toți credincioșii cu Agheasmă 
Mare, în semn de binecuvântare, informează Biroul de Presă al 
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Şi în acest an, potrivit tradiției, instituțiile românești din Jula, au 
fost sfințite joi, 9 ianuarie, prin stropire cu Agheasma Mare, de către 
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, care a fost însoțit de alți clerici de la Centrul Eparhial.

Ierarhul a fost întâmpinat cu bucurie de conducătorii instituțiilor și 
personalul care lucrează aici, dar și de numeroși copii de la grădiniță 
și elevi români de la Şcoala Generală și Liceul Românesc din Jula.

Astfel, au fost sfințite Grădinița Românească, Şcoala Generală, Că-
minul de elevi și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu”, Autoguvernarea 
pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), Centrul de Documentare 
și Informare al AȚRU și sediul Săptămânalului „Cronica”, Uniunea 
Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU) și sediul Săptămânalului 
„Foaia Românească”, Expoziția Muzeală Permanentă a Episcopiei 
Ortodoxe Române din Ungaria și casele unor credincioși din Jula 
foarte apropiați de Biserică.

Cu toții au primit cu bucurie binecuvântarea adusă prin stropirea 
cu Agheasmă Mare și revărsată cu îmbelșugare, în aceste zile, peste 
dreptmăritorii creștini din lumea întreagă.

De asemenea, tot în această perioadă, înainte sau după Bobotează 
și casele celorlalți credincioși români din Jula, sau din alte localități din 
Ungaria în care trăiesc români, au fost sfințite de preoți, prin stropire 
cu Agheasmă Mare, urmând această frumoasă tradiție păstrată cu 
sfințenie la Poporul Român până în ziua de astăzi.

Astfel, la început de An Nou calendaristic, sfințirea cu Agheasmă 
Mare este o binecuvântare și o lucrare misionar-pastorală străveche 
care aduce în sufletele tuturor multă bucurie, sfințire, curățire și 
putere de sus, pentru îndeplinirea cu sârguință și cu ajutorul lui 
Dumnezeu, a celor ce sunt spre folosul sufletesc și obștesc al româ-
nilor din Ungaria și de oriunde ar trăi ei, informează Biroul de Presă 
al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
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Primul medic generalist născut
în Micherechi

Dr. Ioan Kozma (1933)
Funcţie: medic pediatru

Domiciliul actual: Hódmezővásárhely
Părinţii: Kozma János (1899),
Csotye Mária (1906)
Domiciului din Micherechi al părinţilor:
Str. Kossuth nr. 42.

Studii liceale: Liceul Arany János, Salonta;
Liceul Erkel Ferenc, Jula
Locul obţinerii diplomei: Universitatea
de Medicină din Seghedin
Anul obţinerii diplomei: 1958
Specializare: Pediatrie
Locul de muncă actual: Circumscripția
de pediatrie nr. 1, Hódmezővásárhely,
str. Lázár nr. 10. (din 01.11.1963, până azi)
Loc de muncă anterior: Secția de Pediatrie a Spitalului
din Hódmezővásárhely 01.10.1958. – 31.10.1963.

M-am născut în partea de sud-est a țării, în satul Micherechi 
din apropierea graniței cu România, pe 25 ianuarie 1933. Acest sat 
cu circa 1800–2000 de suflete a fost în proporție de 90 la sută de 
origine română, fiind o comunitate lingvistică închisă. Din partea 
tatălui sunt român, iar din partea mamei am origini românești și 
slovăcești, deci în acest fel eu nu pot fi altceva decât „ungur curat”. 

Părinții mei au fost oameni simpli, de la sat. Tatăl meu a fost al 
doilea născut din cei șapte copii ai unei familii foarte sărace de zili-
eri, iar mama mea a fost crescută, alături de cei doi frați ai ei, doar 
de mama lor, deoarece tatăl lor a murit în Primul Război Mondial.

Noi am fost patru frați, după sora mai mare eu am fost primul 
născut dintre cei trei băieți ai familiei noastre. Din păcate, nici pă-
rinții, dar nici frații mei, Maria, Gheorghe și Mihai nu mai trăiesc. 
Am rămas singur în viață din familia noastră.

Am terminat primele patru clase ale școlii elementare (atunci așa 
se numea!) în satul natal, după care – pentru că după unele spuse 
eram bun la învățătură – la rugămintea și încurajarea învățătorilor 
mei, părinții – făcând un mare sacrificiu financiar – m-au înscris 
la Liceul Arany János din Salonta. Am fost elevul acestei școli din 
septembrie 1943, făcând naveta zilnic cu trenul.

Războiul a ajuns la noi în toamna anului 1944. Salonta a ajuns 
parte a României, astfel după terminarea primei clase viața mea 
de licean s-a întrerupt. Mai bine de doi ani nu am învățat, am luat 
și eu parte în activitățile de acasă, de la sat, la fel cum făceau și 
colegii mei de vârstă (am purtat apă, m-am îngrijit de animale, 
am săpat, am luat parte la recoltă, am plantat și cules cartofi, etc.)

După o lungă pauză, în anul 1947, părinții m-au înscris la liceul din 
Jula, unde după susținerea cu succes a unor examene de diferență 
am fost înscris direct în clasa a IV-a (acesta a fost un liceu cu opt 
clase!). După greutățile de la început, încet-încet am obținut tot 
mai bune rezultate și în anul 1952 am dat cu succes examenul de 
bacalaureat. Atunci deja și în familie la noi se discuta soarta mea 
de mai târziu, dacă să mă înscriu la universitate…

Mi-au plăcut mai mult materiile umane, deci m-am gândit în 
primul rând să mă fac profesor, jurist sau eventual medic. Nu aș fi 
sincer dacă aș zice (la fel cum fac alții), că deja „din copilărie mi-am 
dorit să fiu medic”. Din câte îmi aduc aminte – cu toate că am fost un 
copil slăbuț, pretențios la mâncare, dar veșnic în mișcare – în toată 
copilăria mea nu am văzut medic îndeaproape, doar pe medicul 
școlii de la liceu. Aproape niciodată nu am fost bolnav, astfel nu am 
avut nici amintiri pozitive, nici negative în legătură cu medicina. 

Faptul că până la urmă m-am înscris la Universitatea de Medicină 
din Seghedin a fost mai mult o decizie instinctivă, cu toate că de 
la tatăl meu, care a terminat doar cele patru clase elementare, am 
auzit de multe ori că dacă el ar fi avut posibilitatea să învețe, și-ar 

fi dorit să fie medic chirurg. Nici atunci 
nu știam și nici mai târziu nu am aflat 
de ce avea tatăl meu această dorință, 
pentru că el niciodată nu a fost operat, 
și nici în spital nu a fost internat, a trecut 
doar în vizită.

În anul 1958 am terminat cu rezultat 
bun universitatea, am obținut diploma 
de medic generalist. Am fost mândru 
și fericit; pe de o parte că am împlinit 
măcar în parte visul tatălui meu (nici 
mai târziu nu am devenit chirurg), iar 
pe de altă parte deoarece așa știu că eu 
am fost primul micherechean, care a 
devenit medic. De atunci, spre sincera 
mea bucurie, mulți micherecheni au 
terminat medicina și au devenit medici 
de renume.

Ultimul an de facultate, anul de rezidențiat, l-am făcut la spitalul 
din Hódmezővásárhely. De ce tocmai la Vásárhely? Motivul a fost 
simplu: logodnica mea, care mai târziu mi-a devenit soție (Bordács 
Erzsébet, 1936 – Mezőtúr), era studentă în ultimul an la Facultatea 
Pedagogică „Juhász Gyula” din Seghedin, secția matematică-fizică, 
unde a terminat cu „diplomă roșie” în 1958. 

Vásárhely: am ajuns în acest oraș ca un străin, niciodată înainte 
nu am fost aici. În scurt timp însă, m-am simțit tot mai bine aici, 
mi-a plăcut tot mai mult orașul, oamenii prietenoși, zona din jurul 
bisericii vechi, străzile principale cu cărămidă galbenă, atmosfera 
puțin prăfuită și „somnoroasă” a centrului orașului pe timp de vară, 
care a atras cu o forță aparte străinul venit în acest oraș. 

După licență, am fost rugat de conducerea spitalului și a secției 
de pediatrie să rămân la ei, mi-au oferit un post, pe care l-am ac-
ceptat cu bucurie, astfel de la 1 octombrie 1958 am devenit medic 
al secției de pediatrie. 

În același an m-am căsătorit, ne-am unit viețile definitiv cu lo-
godnica mea. A fost de mare ajutor că și soția mea a primit un post 
bun aici, în oraș, până la pensionare a predat la școlile de aici. Între 
timp am format o familie adevărată, ni s-au născut 3 copii: László 
(1959), azi jurist, și gemenele: Judit (1963) educatoare și Ágnes 
(1963) învățătoare. Cei trei copii ai noștri ne-au dăruit 13 nepoți, 
spre marea noastră bucurie. 

Timp de cinci ani am lucrat la secția de pediatrie a spitalului, 
între timp, în 1962 am dat examen de specialitate din „Bolile la 
sugari și copii”. La Vásárhely, în toamna anului 1963 au început să 
organizeze – pe modelul circumscripţiilor pentru adulți – circum-
scripțiile pentru copii, astfel ca și copiii să beneficieze de cele mai 
bune tratamente medicale din partea medicilor pediatri. Am fost 
atras și eu de această nouă posibilitate, astfel că din noiembrie 1963 
am devenit medicul pediatru al circumscripției nr. 1. Sunt de mult 
timp în pensie, dar și azi lucrez cu normă întreagă ca pediatru de 
familie, în multe familii tratând și vindecând deja a treia generație. 

Între 1982 și 1995, pe lângă vindecarea bolnavilor din zona mea, 
am fost și medicul primar și conducătorul de grup al medicilor 
pediatri din oraș. 

Tot ce am scris până acum arată că, din momentul obținerii di-
plomei, am avut un singur loc de muncă, lucrez în sistemul sanitar 
de pediatrie din Vásárhely deja de aproape 60 de ani (!). 

Mă consider un om norocos, deoarece atât la nivel profesional, 
cât la nivel de conducere a orașului mi-a fost recunoscută activita-
tea, pe parcursul anilor am primit mai multe distincții, printre care 
cele mai importante au fost: „Pentru sistemul sanitar de pediatrie 
din Hódmezővásárhely”, în 2004 a primit premiul „Pro Urbe”, tot 
în 2004, la Ministerul Sănătății am primit „Pro Familiis”, iar în 
anul 2017 mi s-a înmânat premiul „Medicul pediatru de familie al 
Bazinului Carpatic”, acesta fiind decis doar în parte de superiorii 
mei de specialitate, ci în special prin voturile foștilor mei pacienți 
și părinții lor.

dr. Ioan Kozma

FOAIA
românească 517 IANUARIE  2020 www.foaia.huℓ  PORTRET  ℓ



dicții se numărau atunci utilizarea tot mai mare 
a mașinilor cu inteligență artificială și hainele 
smart care au încorporate chipuri și, de aseme-
nea, răspândirea surselor de energie verde.
– Maiașii au spus că aceasta va fi Epoca Tranziției.

– Producția mondială de petrol va crește.

– Agenția Spațială Federală Rusă spune că intenționează să extragă 
heliu-3 de pe lună.

– Unele țări subdezvoltate din lume vor cunoaște o evoluție semnifi-
cativă, printre acestea Trinidad Tobago, India, Chile, Oman, Philipine.

– Dacă tendințele actuale continuă, potrivit Națiunilor Unite, Marea 
Aral ar putea dispărea complet în următorii ani.

– Datorită tehnologiilor avansate, va apărea mașina care rezistă chiar 
și la cel mai mare impact.

g  Profesorul de religie din Cernăuți atribuie ca etimologie a numelui 
Eminescu cuvântul „eminere” care înseamnă „a se ridica deasupra 
altora” și care, după cum afirmă și G. Călinescu, era adevărat și 
prin talent și prin suferință.

g  Tatăl său, George Eminovici își crește copiii după puținele principii 
pedagogice, consideră că fetele nu trebuie să aibă nici o instruc-
ție spirituală, doar rost casnic și zestre bună, în timp ce băieții 
sunt nevoiți să muncească, dar cultura să fie temeinică. Gândire 
reflectată în timpul vieții lui Eminescu.

g  De asemnea, tatăl lui Mihai Eminescu, nu era de acord cu latura 
poetică a fiului său: „Tatăl înțelegea, că multă lume respectuasă 
de cultură, să-și pedepsească progenitura când nu învăța poezi-
ile din cartea de școală, dar ca însuși odrasla sa să ajungă a face 
poezii asta n-o mai înțelegea!”

g  Dat fiind faptul că era o fire nestatornică, încă din adolescență 
pleca și câte o săptămână de acasă, astfel că într-o bună parte din 
opera sa adie aerul de țară.

g  Primii fiori ai iubirii îi simte la Ipotești, îndrăgostindu-se de o fată 
care a murit de tânără. Mai târziu poetul își aduce aminte de ea 
cu regret: „Surâsul ei sfielnic și ochiul ei cuminte/ Sunt duse fără 
urme de pe acest pământ/ S-a stins.”

g  Ca mulți alți autori cu pasiune pentru scris în vene, Mihai Eminescu 
era dependent de cafea, adesea când își permitea să-și facă pro-
viziile cu licoarea magică, statea ore întregi cu condeiul în mână 
fără să vadă lumina zilei.

g  Când avea doar 16 ani, a trimis versurile sale la redacția ziarului 
Familia, condusă de Iosif Vulcan. Impresionat de înclinația artistică 
a poetului a decis să-i publice versurile. Deranjat de terminația 
numelui său ici, dă astfel, fără să realizeze la vremea aceea, nu-
mele celui mai mare poet român: Eminescu.

g  În perioada 1874–1875, poetul predă limba germană la Institutul 
academic din Iași. – Deși era un profesor corect, exigent de fel, elevii 
la scurt timp au făcut grevă împotriva sa fiind dat jos din funcție.

g  Deși a trăit în sărăcie toată viața, marele poet afirmă cu mândrie: 

Născut la 15 ianuarie 1850, în Botoşani, Mihai Eminescu 
reprezintă pentru literatura română mintea strălucită 
care a lăsat în urmă comori de o valoare inestimabilă. 
George Călinescu îl descrie în cartea sa, „Viaţa lui Mihai 
Eminescu”, ca fiind un hoinar în lume, dar oriunde s-ar fi 
aflat, nu a ezitat să scrie, să compună, să se documenteze.

„Posteritatea nu vreau să afle că am suferit de foame din cauza 
fraților mei. Sunt prea mândru în sărăcia mea.”

g  Era cunoscător a multor limbi străine: latină, italiană, spaniolă, 
franceză, sârbă, greacă, albaneză, turcă.

g  Nu este mai puțin cunoscută însă iubirea față de Veronica Micle, 
o iubire neîmplinită, vizibilă în una din multele scrisori pe care 
poetul o trimite acesteia:

  „Bolnav, neavînd nici o poziție socială sigură prin care să-ți pot 
pregăti un trai modest și poate fericit alături de mine; sărac pre-
cum bine știi că sunt și avînd pururea grija zilei de mîni, tu crezi 
că eu aș putea fi atît de nelegiuit să pot veni lîngă tine și să nu 
vreau să viu; crezi că, în starea în care mă aflu, îmi abate a-ți face 
infidelități, mă crezi, în sfârșit, de o sută de ori mai mizerabil de 
cum sunt în stare a fi…te-am rugat, femeie dulce și fermecătoare, 
să ierți că am aruncat această umbră de mizerie asupra vieții tale, 
care după caracterul tău trebuie să fie veselă și luminoasă… Nu 
văd nici o perspectivă deocamdată de-a trăi împreună, pentru 
că nu mi s-a oferit pînă acum nimic în Iași cu care aș duce o viață 
convenabilă cu tine, și în mizerie nu voi să trăiești… Te sărut dulce, 
femeia mea iubită și dragă, și dacă, după toate cele zise, tot poți 
să mă iubești, iubește-mă, dacă nu, dă-mă uitărei, dar nu crede 
că vreodată te voi uita sau voi înceta a te iubi.”

Anul 2020 este un an bisect și este primul din 
această nouă decadă care se va încheia pe 31 
decembrie 2029. Iată care sunt câteva dintre 
evenimentele care ar urmă să aibă loc până la 
finalul acestei decade.

– NASA începe colonizarea pe Lună pentru 
viitoarele explorări ale planetei Marte de către 
oameni

– JAXA urmează să trimită astronauți roboți pe Marte, urmați apoi 
de astronauți umani.

– În 2020 au loc Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo.

– Ultima centrală nucleară din Germania este programată să se 
oprească.

– În 2004, ziarul britanic The Guardian a publicat o serie de predicții 
despre cum ar urma să arate lumea în anul 2020. Printre aceste pre-

Să-l cunoaștem mai bine pe Eminescu!

Curiozități din anul  2020
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Secretul fericirii: povestea celor trei frați
Poveste cu tâlc 

Umor cu copii

Sam, Tim și Alec erau trei frați care trăiau într-o casă dărăpănată 
din mijlocul pădurii. Cei trei erau oameni simpli, onești care munceau 
din greu pentru a-și duce traiul. În fiecare zi mergeau în pădure după 
lemne pe care apoi le vindeau pentru a-și câștiga banii cu care să 
trăiască. Această situație îi făcea să fie mai tot timpul triști și lipsiți 
de speranță că într-o bună zi viața lor se va schimba.

Într-o zi, în timp ce se întorceau de la pădure, au întâlnit pe drum 
o femeie sărmană care căra cu greu în spate un sac cu mere pe care 
le adunase din pădure. Săritori, băieții s-au oferit să o ajute și i-au 
cărat sacul cu mere până acasă.

Dorind să își arate recunoștința pentru ajutorul primit, femeia i-a 
întrebat dacă e ceva ce ar putea face pentru ei, ca recompensă pentru 
ajutorul dat. Femeia avea puteri magice.

„Nu suntem deloc fericiți și asta a devenit cea mai mare grijă a 
noastră”, a spus Sam. Atunci, femeia i-a întrebat ce i-ar face fericiți.

„O casă imensă și o mulțime de servitori. Nu mi-aș dori nimic 
altceva”, a spus Sam.

„O fermă mare cu multe animale. Atunci aș fi bogat și n-aș mai 
avea nicio grijă”, a spus și Tim

„O soție frumoasă m-ar face cel mai fericit. În fiecare zi, când m-aș 
întoarce acasă, ea m-ar întâmpina cu un zâmbet cald și m-ar face să 
uit de griji”, a spus și Alec.

„Foarte bine. Dacă aceste lucruri vă fac fericiți le meritați pentru 
că ați ajutat o femeie sărmană ca mine. Mergeți spre casa voastră și 
fiecare veți primi exact de v-ați dorit!”

Surprinși de puterile femeii, cei trei frați au plecat spre casa lor din 
pădure. Ajunși acolo, au găsit o casă imensă și servitorii așteptând la 
ușa. Era casă pe care și-o dorea Sam. La o distanță mică de această 
casă, se întindea o imensă fermă populată cu animale ce urmă să fie 
a lui Tim. O femeie frumoasă a apărut și ea de nicăieri și era nimeni 

alta decât soția pe care și-o dorea Alec. Cei trei frați au uitat de orice 
tristețe și erau în culmea fericii în sfârșit. S-au minunat cât de norocoși 
au fost și au început să se adapteze noii lor vieți.

Zilele treceau, iar după un an nimic nu mai era la fel. Sam obosise 
să aibă grijă de casa lui cea mare, s-a făcut leneș și nu mai avea grijă 
ca servitorii să îngrijească casa. Pentru Tim devenise împovărător să 
aibă grijă de domeniul imens pe care și l-a dorit în urmă cu un an. 
Alec nu mai simțea nicio bucurie să fie alături de soția lui. În scurt 
timp cei trei frați erau la fel de nefericiți ca în urmă cu un an.

Într-o zi, cei trei s-au dus să o viziteze pe bătrână doamnă care în 
urmă cu un an i-a ajutat să își împlinească visul. „Femeia are puteri 
magice. Din moment ce ne-a ajutat o dată să ne transformăm visele 
în realitate, ne va ajuta și de această dată.”

Ajunși la casa femeii, cei trei frați i-au spus fiecare povestea lui 
și au recunoscut că sunt din nou nefericiți. „Te rog, spune-ne încă o 
dată cum putem să fim fericiți”, a spus unul dintre frați.

Femeia a stat și s-a gândit puțin, după care le-a spus: „Totul stă 
în mâinile voastre. Atunci când v-ați spus dorințele și acestea s-au 
îndeplinit ați fost extrem de fericiți. Dar trebuie să știți un lucru im-
portant – fericirea nu durează fără un lucru important: mulțumirea! 
Când ești fericit dar îți lipsește acea mulțumire, plictiseala și suferința 
te vor acapara până la urmă și vei deveni din nou nefericit. Doar atunci 
când vei învăța să fii mulțumit cu ceea ce ai, vei fi cu adevărat fericit!”

Atunci cei trei frați au realizat unde au greșit și s-au întors acasă. 
Au înțeles cât de norocoși sunt pentru aceste daruri, la care odată 
doar visau. Sam a început să aibă grijă de casă, Tim a început să 
reinvestească pentru a avea o producție mai bună, iar Alec a învățat 
să o aprecieze pe soția lui.

Ține minte, fericirea și mulțumirea nu merg una fără cealaltă.

– Dacă te doare dintele acela trebuie 
să mergem la un dentist. Sper că nu 
ți-e frică.

– Nu, tăticule.
– Așa te vreau, curajos. Să știi că 

dentistul nu-ți face nimic!
– Dacă e așa, ce rost mai are să-l 

deranjăm?

– Doamna învățătoare, poate fi cineva 
pedepsit pentru un lucru pe care nu 
l-a făcut?

– Nu.
– Atunci, vă rog, să nu mă pedepsiți, 

fiindcă nu mi-am scris tema pentru 
astăzi.

– Tăticule, de ce te-ai căsătorit cu 
mama?

– Vezi, nici măcar copilul nu înțelege 
de ce.

– De ce cârâie cioara când zboară?
– Schimbă viteza.

Educatoarea o întreabă pe Măriuca la grădiniță:
– De unde ai tu, Măriuco, părul așa frumos și bogat? De la mămica 

ta sau de la tatăl tău?
– Cred că de la tata, că el nu mai are deloc.

Învățătorul a scris în carnetul elevei:
– „Liliana vorbește prea mult”.
Tatăl, semnând observația de luare la cunoștință, adaugă:
– „Dacă i-ați cunoaște mama…”

Soția pleacă în delegație, în interes de 
serviciu.
Soțul îl trezește pe copilaș de dimineață, 
îi pregătește micul dejun și îl ia de mână 
să îl ducă la grădiniță.
La grădiniță, educatoarea îi spune că acest 
copil îi este necunoscut.
Îl duce la o a doua grădiniță și la a treia.
Când ies de la a patra grădiniță, copilul 
îi spune:
– Tăticule, încă o grădiniță și eu astăzi 
chiar că întârzii la școală…

Familia merge într-un parc de distracții și 
la un concurs câștigă un ursuleț de pluș. 
Tatăl îi strânge pe copii și îi întreabă:
– Ia să vedem… cine este cel mai cuminte și 
ascultător, cine nu face mo�turi niciodată, 
cine nu iese din cuvântul mamei?
Copiii, fără să stea prea mult pe gânduri, 
răspund în cor:
– Bine, tati… ia tu ursulețul!

– Tatiii, ce e ăla „bărbat”?
– Păi… este un om puternic, care iubește, protejează și are grijă de 

familia lui!
– Supeer! Vreau să devin bărbat, ca mama!!!

– Copii, ce înseamnă să fi i diplomat?
– Să te gândești de două ori înainte de a nu spune nimic!

– Aș dori, tăticule, să ajut un om în vârstă. Îmi dai niște bani, măcar 
trei, patru mii de lei?

– Da, băiatule, bravo, e un gest foarte frumos.  Uite, ia zece mii de lei.  
Unde e omul acela sărman ?

–  Vinde înghețată la colțul străzii.
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În data de 22 decembrie 1989, 
la primele ore ale zilei, marile 
uzine bucureştene şi-au încetat 
activitatea, iar grupuri masive de 
muncitori de la „Grivița Roșie”, 
„Vulcan”, „23 August”, „Pipera”, 
„Republica”, Întreprinderea de 
Mașini Unelte și Ansamble Bucu-
rești au părăsit locul de muncă și 
s-au îndreptat spre centrul Capi-
talei. Înaintarea lor a fost oprită 
de baraje formate din trupe de 
miliție, securitate și armată la 
câteva sute de metri de sediul Comitetului Central al PCR. Zecile de 
mii de manifestanți au produs o enormă presiune asupra dispoziti-
vului militar care a rezistat, fără a riposta.

În jurul orei 10.00 are loc o şedinţă la care participă unii membri 
ai CPEx al PCR. Nicolae Ceauşescu anunţă că generalul Milea, pe 
care-l califică drept trădător, s-a sinucis. La ora 10.59 postul de radio 
anunţă că prin decret prezidenţial se instituie „starea de necesitate” 
pe întreg teritoriul României. Anunțul a fost urmat de știrea: „Infor-
măm că ministrul forțelor armate a acționat ca un trădător împotriva 
independenței și suveranității României și, dându-și seama că este 
descoperit, s-a sinucis”. Amintind despre „tensionatul anunț referitor 
la sinuciderea generalului Milea, în care se vorbea insistent despre 
comportamentul trădător al acestuia”, Peter Siani-Davies menționează 
faptul că, ulterior, „circumstanțele morții lui Milea au fost mult timp 
subiect de dezbatere”.

Vestea sinuciderii generalului Vasile Milea s-a răspândit imediat. 
La aflarea veștii, mii de cetățeni au pornit spre centrul orașului. După 
ora 11.00, în condițiile fraternizării armatei cu demonstranții, gene-
ralul Victor Atanasie Stănculescu ordonă ca aceasta să se retragă în 
cazărmi. („Istoria României în date”, Editura Enciclopedică, București, 
2003). Sutele de mii de manifestanți scandează „Armata e cu noi!” și 
invadează Piața Palatului. O parte din manifestanți forțează intrările 
și pătrund în Comitetul Central.

La ora 12.06, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, însoțiți de 
Manea Mănescu, Emil Bobu, generalul Marin Neagoe și două gărzi 
de corp au părăsit clădirea CC al PCR la bordul unui elicopter. Eli-
copterul a ajuns mai întâi la reședința prezidențială de la Snagov, 
de unde, după o scurtă escală, a decolat din nou, de data asta doar 
cu cuplul Ceaușescu și cu gărzile lor de corp, apoi a aterizat pe un 
câmp aproape de Titu. De acolo, soții Ceaușescu au ajuns cu o mașină 
în apropiere de municipiul Târgoviște, unde, în jurul orei 15.30, au 
fost arestați. Cei doi au fost ulterior transferați la Unitatea Militară 
01417 din Târgoviște.

După fuga lui Ceaușescu din București, mulțimii care ocupa Piața 
Palatului i s-au alăturat zeci de mii de cetățeni, care au ieșit din case 
și au invadat largile bulevarde ale orașului. Mulțimea a năvălit în clă-
direa Comitetului Central. Protestatarii au urcat în balconul clădirii, 
de unde au început să se adreseze mulțimii din Piața Palatului, în 
timp ce manifestanții scandau „Libertate!”, „România!”, „Nu plecăm!”.

În acelaşi timp, oamenii au început să se adune în jurul sediului 
Televiziunii. La radio se transmiteau în direct evenimentele. Postul 
de televiziune își începe emisiunea având în platou un grup de mani-
festanți în frunte cu actorul Ion Caramitru și poetul Mircea Dinescu, 
cunoscut disident. Acesta din urmă anunță în direct populația că 
„dictatorul a fugit”, strigând „Victorie! Frați români, am învins!”.

Între orele 14.15 şi 16.00 unităţi ale armatei sunt trimise să 
asigure paza unor obiective importante din Capitală: Televiziunea 
Română, Casa Scânteii, sediul Comitetului Central, Banca Naţională, 
Radiodifuziunea Română, Palatul Telefoanelor, alte instituţii şi unităţi 
de interes strategic. Blindatele arborează tricolorul, iar militarii 
poartă brasarde tricolore.

În seara zilei de 22 decembrie 1989 se constituie noul organism al 
puterii de stat – Frontul Salvării Naţionale (FSN), având drept scop 
„instaurarea democrației, libertății și demnității poporului român”. 

Trei decenii de la Revoluția Română
din 1989

(Urmare din numărul trecut.)

La posturile de radio 
și televiziune a fost 
transmis „Comuni-
catul către țară” al 
Consiliului FSN, în 
care se arăta: „Din 
acest moment se 
dizolvă toate struc-
turile de putere ale 
clanului Ceaușescu. 
Guvernul se demite, 
Consiliul de Stat și 
instituțiile sale își 

încetează activitatea. Întreaga putere în stat este preluată de Con-
siliul FSN”.

A fost făcut cunoscut, totodată, un program vizând democratizarea 
vieții politice și sociale în România. Programul cuprindea deziderate 
precum abandonarea rolului conducător al unui singur partid politic 
și statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernământ; 
organizarea de alegeri libere în luna aprilie; separarea puterilor în 
stat; elaborarea unei noi Constituții; promovarea liberei inițiative 
în economie; sprijinirea micii producții țărănești; democratizarea 
învățământului și culturii; respectarea drepturilor și libertăților 
minorităților naționale; respectul deplin al drepturilor și libertăților 
omului; integrarea în procesul de construire a unei Europe unite 
etc. În Consiliul FSN au fost desemnați provizoriu ca membri Ana 
Blandiana, Doina Cornea, Dumitru Mazilu, Mircea Dinescu, Laszlo 
Tokes, Dan Deșliu, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, 
Dan Marțian, Cazimir Ionescu, Domokos Geza, Ion Iliescu și alții.

În după-amiaza zilei de 22 decembrie a apărut „Libertatea”, primul 
ziar al Revoluției române, iar seara au apărut primul număr al zia-
rului „Tineretul Liber”, precum și, în ediție specială, ziarul „Scânteia 
Poporului”.

Televiziunea a transmis în direct evenimentele din Piața Palatului 
din 22 decembrie 1989. Spre seară apar relatări despre focuri izolate 
de armă, care apoi se înmulțesc, odată cu lăsarea întunericului. Se 
răspândesc zvonuri alarmiste, unele făcând referire la existența unor 
teroriști. Cei aflați în balconul Comitetului Central lansează constant 
apeluri la calm.

După orele 18.00 și în tot cursul nopții de 22 spre 23 decembrie 
1989 elemente diversioniste necunoscute deschid focul simultan în 
mai multe puncte din București. Se înregistrează victime în rândul 
armatei și populației civile. Sediul Televiziunii este atacat în forță, 
și pentru puțin timp emisia este întreruptă. Se trage și în Piața Pa-
latului, fiind vizat sediul Comitetului Central. În schimbul de focuri 
din Piața Palatului, trăgându-se din clădirea fostului Palat Regal (ce 
adăpostea Muzeul de Artă) spre clădirea CC al PCR și asupra mulțimii 
din piață, este incendiată clădirea Bibliotecii Centrale Universitare.

Demonstrații și confruntări armate au avut loc în zilele de 21 și 
22 decembrie 1989 și în celelalte orașe mari ale țării – Arad, Oradea, 
Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași, Craiova. La Timișoara, în 22 decembrie 
populația orașului a fost pentru a șaptea zi în stradă. Spre seară, gru-
puri de diversioniști au declanșat atacuri asupra locațiilor strategice 
din oraș și asupra unităților militare. Şi la Sibiu obiective strategice 
din oraș au fost atacate spre seară de grupuri de diversioniști.

Bilanțul victimelor din timpul evenimentelor din decembrie 1989 
a fost de 1.104 morți (dintre care 160 înainte de 22 decembrie) și 3.321 
răniți (dintre care 1.107 până la 22 decembrie), potrivit volumului 
„Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, București, 2003).

*
Materialul are la bază lucrările: „România. Date și fapte. 1989-

2009”, editată de Agenția Națională de Presă AGERPRES (2010); 
„Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, București, 2003); 
„Revoluția română din decembrie 1989”, de Peter Siani-Davies (Editura 
Humanitas, București, 2006); „Despre 1989. Naufragiul utopiei”, de 
Vladimir Tismăneanu (Editura Humanitas, București, 2009).
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Memorialul Ipotești
Casa părintească a poetului Mihai Eminescu
și biserica veche a satului

În 1924, casa  copilăriei lui Eminescu nelocuită ani de zile, ajunsese 
o ruină. În 1940 este inaugurat la Ipotești primul muzeu memorial, 
înființat în casa reconstruită în 1934 pe același loc. Întrucât nu res-
pecta structura originalului, casa-muzeu este dărâmată, iar în 1979 
se inaugurează o alta, reconstruită pe vechea fundație a casei Emi-

noviceștilor. Începând cu anul 2000, finisajul exterior și interior al 
casei, mobilierul expus – parte original, parte provenind din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea - reînvie atmosfera celor treizeci de 
ani (1848–1878) în care familia poetului a locuit la Ipotești, în casa 
construită de căminar odată cu mutarea definitivă la moșia din sat.

Locuinţa părintească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de ţară dar 
încăpătoare şi gospodărească, nu lipsită de anume eleganţă rustică. Era o 
construcţie geometrică, puţin ridicată asupra solului, cu câte două ferestre 
mari în laturi. Un pridvor înalt în faţă, la care suiai pe vreo şapte trepte de 
lemn, un acoperământ al tindei, în chip de fronton grec sprijinit pe două 
coloane svelte, dădeau albei clădiri acoperite cu tablă un vag stil neoclasic. 

George Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu

Biserica veche a satului, datând de la începutul secolului a XIX-lea, a fost 
cumpărată de Raluca Eminovici, devenind astfel lăcaș de rugăciune al familiei. 
Lângă bisericuță se găsesc mormintele a patru dintre Eminovicești: Raluca și 
Gheorghe, părinții poetului, Iorgu și Nicu, doi dintre frații săi.
Ca biserică filială este biserica din cătunul Ipoteşti cu hramul „Sfinţii Voievozi”. 
Această biserică a fost făcută pe locul şi cu ajutorul lui Ipatie şi Nicolae Isăcescu, care 
sunt primii ctitori. Ea a fost făcută din lemn, dar putrezind lemnul, a fost făcută din 
vălătuci.În cele din urmă, prin ajutorul locuitorilor [...] s-a făcut biserica, ce se află 
astăzi din cărămidă pe temelie de piatră.        Cultul Ortodox din Judeţul Botoşani ― 1906

Imagine din 1909
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La semafor opresc, în același timp, un Logan și 
un Ferrari. Şoferul din Logan îi face semn celui 
cu Ferrari să coboare geamul și îl întrebă sec:
– Ia spune! Merge mașina? Ești mulțumit 
de ea? N-am văzut prea multă lume să-și 
cumpere…

Un om moare și ajunge în Iad. Acolo, desco-
peră că există câte un iad pentru fiecare țară.
Merge în iadul german și întreabă:
– Ce ți se face aici?
– Te pun pe scaunul electric pentru o oră, pe 
urmă te așază pe un pat de cuie pentru încă o 
oră, și restul zilei te biciuiește dracul german.
Omului nu-i place ce aude și încearcă iadul 
rusesc:
– Ce ți se face aici?
– Păi, te pun pe scaunul electric pentru o oră, 
pe urmă te așază pe un pat de cuie pentru încă 
o oră, și restul zilei te biciuiește dracul rus.
Verifică omul iadul american, francez, italian 
și primește același răspuns.
Ajunge la iadul românesc și vede că este o 
coadă foarte mare la intrare.
– Ce ți se face aici?
– Păi, te pun pe scaunul electric pentru o oră, 
pe urmă te așază pe un pat de cuie pentru încă 
o oră, și restul zilei te biciuiește dracul român.
– Păi, este la fel ca în celelalte iaduri, de ce 
vrea atâta lume să intre?
– Pentru că scaunul electric nu merge și ni-
meni nu vine să-l repare, cuiele din pat au 
fost furate, iar dracul român este un fost par-
lamentar, care vine, semnează de prezență, 
după care se duce la bar!

Integramă AROMĂ

Compania Națională de In-
vestiții (CNI) a semnat recent 
contractul pentru reabilitarea 
cazinoului Constanța, monu-
ment istoric cu o poveste de pes-
te 100 de ani. După întârzierile 
cauzate de contestații, Aedificia 
Carpați va începe lucrările care 
au ca termen de finalizare anul 
2022.

„Cazinoul din Constanța va fi 
în 2022 cea mai frumoasă clădire 
de pe întreg litoralul Mării Ne-
gre! Începută acum mai bine de 
100 de ani, fascinanta poveste 
a Cazinoului începe azi un nou 
capitol odată cu semnarea con-

tractului pentru lucrările de proiectare și 
execuție” , anunță Compania Națională de 
Investiții. Reprezentanții CNI spun că vor 
urmări îndeaproape acest proiect și împre-
ună cu antreprenorul, Aedificia Carpati, „va 
reda strălucirea acestei bijuterii a stilului 
Art Nouveau”. 

După restaurare, Cazinoul Constanța va 
putea redeveni un centru cultural și de di-
vertisment de anvergură internațională, 
care va putea găzdui evenimente culturale, 
simpozioane, expoziții, beneficiind de o sală 
multifuncțională de 200 de locuri și de o sală 
de festivități cu o capacitate de 150 de locuri.

Cazinoul Constanța a fost inaugurat pe 15 
august 1910 (Sf. Maria), în prezența princi-
pelui Ferdinand.

Glume

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Cazinoul din Constanța va fi reabilitat

Lacune: S; G; ATLAS; IAMA; INCET; GOTI; C; A; 
OHM; N; BOMBANEALA; ORATOR; IT; ORE; 
AREAL; DAC; ALDIN; COJOC; IEPE; NADUF; SUT; 
PA; ATIC; TE; RETROGRAD; LEVIER; UNA. 
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Andreea Răsuceanu,
Corina Ciocârlie

Dicţionar de locuri literare 
bucureştene

I R E V O C A B I L , 
-Ă ,   i r e v o c a b i l i , 
-e,   adj.  (Adesea 
adverbial)  Care 
nu se poate revoca 
sau schimba, asupra căruia nu se 
poate reveni; hotărât, definitiv, 
nerevocabil. – Din fr.  irrévoca-
ble, lat. irrevocabilis.

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

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

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

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

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

MISIUNI DIPLOMATICE
Ambasada României 
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de permanenţă:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să 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 permanenţă:
                   (+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanenţă:
           (+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

INSTITUŢII CULTURALE
Institutul Cultural al României
la Budapesta
1146 Budapesta, str. Izsó nr. 5
Tel.: (+36-1) 383-2693
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

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

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

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

Lectură

...................................................
20 IANUARIE  (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........................................................
21 IANUARIE  (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 17.55: Încheiere........................................................
22 IANUARIE  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
23 IANUARIE  (Ștefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei 17.30: Reportaje, interviuri 17.55: 
Încheiere
........................................................
24 IANUARIE  (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 17.15: EU aleg România – Istoria 
românilor în 100 de momente esenţiale 
17.25: Izvoraşul – Revistă de etnografie 
şi folclor 17.55: Încheiere........................................................
25 IANUARIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Pro-
gramul bisericilor ortodoxe şi al celor 
neoprotestante 16.20: File de calendar 
16.30: Reportaje, interviuri 17.00: De dor 
şi drag – emisiune de folclor realizată de 
Daniela Băcilă /Radio Timişoara 17.55: 
Încheiere........................................................
26 IANUARIE  (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

„Medici cu rădăcini în Micherechi – 
Méhkeréki gyökerű gyógyítók” este 
titlul unei cărți, lansată la începutul 
lunii decembrie la Micherechi. Volu-
mul bilingv cuprinde CV-urile a 95 de 
medici sau studenți la medicină care 
provin din Micherechi. Acesta este 
numărul doctorilor cu rădăcini în Mi-
cherechi, un sat de aproximativ două 
mii de suflete. Filmul încearcă să 
caute explicațiile acestui fenomen, 
numit unic și de către membrii unui 
grup de cercetători de la Budapesta.
Realizator: Tiberiu Boca

miercuri, 22 ianuarie, Duna TV, ora 7.10
miercuri, 22 ianuarie, Duna World, ora 13.50

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

Bestseller Gaudeamus 2019
Dicţionarul de locuri literare bu-

cureştene explorează toposuri și 
legende urbane privite cu ochii, 
bătute cu pasul și întipărite în me-
moria personajelor: Calea Victoriei, 
Pe strada Mântuleasa, Craii de Cur-
tea-Veche, Şoseaua Virtuţii, Calea 
Văcăreşti, Hotel Universal, Gara de 
Est… 

Dincolo de nomenclatorul 
străzilor, sunt repertoriate mo-
numente, gări, intersecții, parcuri, 
piețe, cafenele, cârciumi, hoteluri, 
cinematografe, ba chiar tarabe de 
anticari ori chioșcuri de ziare – fi-
ecare dintre ele reprezentând un 
reper, un nod în rețeaua simbolică 
a orașului.

Reale ori fictive, străzile, aleile, 
bulevardele se bifurcă și își răs-
pund, dând naștere la o serie de 
povești interconectate: din Amzei 
în Romană, de la Ateneu până în 
Herăstrău, din Cotroceni până în 
Dudești, traiectoriile personajelor 
desenează o hartă virtuală a Bu-
cureștiului, cu ajutorul căreia ci-
titorul se poate orienta în preum-
blările sale urbane și românești.

Cu puțină imaginație, i-am pu-
tea zări pe Pașadia, bietul Ioanide 
și Ştefan Gheorghidiu așezați la 
aceeași masă la Capșa, în vreme 
ce doamna T. și Elena Drăgănescu 
schimbă impresii într-un sepa-
reu la Athénée Palace, iar Dania, 
Aneta Pascu și Emilia Răchitaru 
ies braț la braț de la un film pro-
gramat la Capitol.

Cu hărți originale de Rareș Io-
nașcu

Volumul a apărut la Editura 
Humanitas.
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O tradiție specifică localității Chitighaz a 
fost reînviată în Ajunul Crăciunului 2019. Este 
vorba despre Turca (sau Capra), care însoțește 
ceata colindătorilor din seara de Ajun, pe par-
cursul sărbătorilor de Crăciun. „Umblatul cu 
turca” s-a practicat la Chitighaz până în anul 
1953 fără întrerupere din secolul al XVIII-lea, 
a urmat după aceea o pauză de aproximativ 
două sau trei decenii, iar în anul 1983 acest 
obicei a fost reanimat de către săteanul Petre 
Purece. Din anul 2001 încoace, tradiția a rămas 
doar o amintire nostalgică a vremurilor trecute, 
obiceiul însă este prezentat pe scenă de către 
elevii școlii generale românești din localitate 
la diferite festivități.

Acest personaj îndrăgit atât de colindători cât și de săteni a fost 
reanimat în Ajunul Crăciunului 2019, de către o ceată de colindători 
din Chitighaz, în organizarea lui Ioan Bandula, care s-a angajat să 
joace și masca de turcă. Vătaful grupului a fost Petru Selejan, iar 
colindătorii și dansatorii cetei au fost: Maria Rotar, Andreea Gurzău, 
Petru Tripon, Cornel Bandula și Csaba Otlăcan. Masca de turcă a fost 
împrumutată de la școala românească din localitate. 

Turca a însoțit așadar din nou colindătorii de la o casă la alta, 
trecând pe la mai multe case de români din localitate. Obiceiul 
acesta se derulează în felul următor: Vătaful întreabă gazda dacă 
îi primește sau nu cu turca, iar dacă gazda îi primește ceata de 

colindători interpretează una sau două colinde, 
pe urmă are loc un adevărat moment coregrafic 
al turcii. De fapt, în acest moment solemn al 
colindatului se creează un moment distractiv, 
ludic, atunci când turca trage cu ciocul de fus-
tele fetelor și mai fură de pe masă câte ceva. În 
ceea ce privește aspectul turcii, ea este deosebit 
de frumos realizată: are un trup roșu dintr-o 
țesătură împodobită, iar capul este cioplit din 
lemn, cu coarne și maxilarul inferior mobil, 
pentru a clămpăni fără oprire. De fapt, astfel 
ține tactul ritmului pe care dansează purtătorul 
măștii de turcă. 

„Colindatul feciorilor cu turca este unul din-
tre cele mai iubite și așteptate obiceiuri de 

peste an și se spune că ceata nu trebuie să ocolească nicio casă 
în fereastra căreia arde o lumină. Dacă colindătorii nu vor trece 
pragul casei, gospodarilor nu le va merge bine în anul care vine, 
deoarece numai colindătorii pot alunga răul și aduce binele, 
sănătatea și norocul. M-am bucurat nespus de mult când m-am 
trezit cu turca în curte la noi. Mă bucur tare că s-a mai gândit 
cineva la tradițiile chitighăzenilor și îi felicit pe această cale pe 
acești consăteni, care au venit și ne-au colindat. Ne-au făcut o 
mare-mare bucurie…”, ne-a mărturisit Maria Sarca Zombai, pro-
fesoară în pensie și autoare a mai multe cărți despre tradițiile 
românilor din Chitighaz.                                                                            A.B.

(Foto: Facebook/Zombai Károlyné)

Colindătorii au umblat cu turca în Ajun de Crăciun 
la Chitighaz

Colindătorii au umblat cu turca în Ajun de Crăciun 
la Chitighaz
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