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Pe 18 iulie se împlinesc 82 de ani de la moartea Reginei 
Maria a României, soţia Regelui Ferdinand, o femeie fru-
moasă, inteligentă şi plină de vitalitate, o englezoaică care 
a simţit şi trăit româneşte ca nimeni alta. 

Alteţa Sa Regală Principesa Maria Alexandra Victoria s-a 
născut la 29 octombrie 1875, la Eastwell Park, în comitatul 
Kent din Anglia. Principesa Maria a fost fi ica lui Alfred al 
Marii Britanii şi Irlandei, Principe de Saxa-Coburg-Gotha, 

Duce de Edinburgh (1844–1900), care refuzase, în 1863, Tronul Greciei, şi a Marii 
Ducese Maria Alexandrovna a Rusiei (1853–1920). Astfel, Principesa Maria era 
nepoată a Reginei Victoria a Marii Britanii (1819–1901) şi a Ţarului Alexandru 
al II-lea al Rusiei (1818–1881).

Regina Maria a României a ajuns să cunoască profund poporul român, 
cultura, obiceiurile, regiunile rurale şi, mai ales, aspiraţiile româneşti, care au 
devenit şi ale ei.

Ea s-a implicat activ în viaţa politică, având întâlniri cu miniştri şi diplomaţi, 
susţinându-şi fervent punctele de vedere. Înainte şi după izbucnirea Primului 
Război Mondial, Regina Maria a dedicat cu generozitate timp şi energie soldaţilor 
răniţi pe front şi bolnavilor de tifos şi holeră, a coordonat colaborarea cu Crucea 
Roşie, a organizat spitale de campanie şi a strâns fonduri pentru serviciul de 
ambulanţă, primind supranume precum „Regina soldat” sau „mama răniţilor”.

Regina Maria s-a alăturat, apoi, oamenilor de stat români de pe o poziţie 
neofi cială, la convorbirile de pace de la Paris, rolul ei important în Marea Unire 
de la 1918 fi ind de necontestat.

Fermecătoare şi distinsă, Regina Maria s-a bucurat de-a lungul vieţii de 
atenţia celor mai importante personalităţi politice şi numai, pe plan mondial.

Regina Maria a continuat să pledeze cauza României şi să promoveze valorile 
ţării dincolo de graniţe, dragostea prntru România fi ind una cu fi inţa sa, până 
când a fost îndepărtată din viaţa politică a ţării, odată cu preluarea tronului de 
către fi ul său, Carol al II-lea. S-a retras la Balcic sau la Castelul Bran, dându-şi 
ultima suflare la Castelul Pelişor, casa visurilor sale, în ziua de 18 iulie 1938.

Calendar ortodox
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Omul săptămânii
Regina Maria a României

20 iulie, luni, †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21 iulie, marţi, Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. ProorocIezechiel 
22 iulie, miercuri, Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii
       Maria Magdalena 
23 iulie, joi, Aducerea Moaştelor Sf. Sfi nţit Mc. Foca; Sf. Mc.
       Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria;
       Sf. Mc. Trofi m şi Teofi l
24 iulie, vineri, Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25 iulie, sâmbătă, † Adormirea Sf. Ana, mama Preasfi ntei
       Născătoare de Dumnezeu; Sfi ntii Părinţi de la Sinodul
       al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26 iulie, duminică, †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel;
       Sf. Sfi nţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma.
       Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi
       şi a unui mut din Capernaum) 

Ungaria a introdus noi restricţii la graniţa cu România

Autorităţile de la Budapesta
au pus România pe lista galbenă 
de coronavirus şi restricţionează 

intrarea în Ungaria

Această revistă a fost tipărită cu sprijinul parţial 
al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia oficială 
a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

www. mprp.gov.ro

Duminică, 12 iulie, autorităţile ungare au anunţat noi măsuri 
privind condiţiile de intrare pe teritoriul Ungariei, măsuri care 

au intrat în vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00.
Condiţiile de intrare vizează clasifi carea statelor de provenienţă 

a persoanelor care doresc să intre în Ungaria pe trei categorii: zona 
verde – fără restricţii, zona galbenă – cu restricţii şi zona roşie – nu 
este permisă intrarea. Astfel, conform informaţiilor comunicate public 
de către autorităţile ungare, România a fost inclusă pe lista statelor 
galbene. În consecinţă, cetăţenilor care intră în Ungaria din România 
le sunt aplicabile următoarele dispoziţii:

– la intrarea în Ungaria vor fi  supuşi examinării medicale, iar în 
cazul în care prezintă simptome specifi ce infectării cu COVID-19, nu 
li se va permite accesul în Ungaria;

– în situaţia în care nu prezintă simptome, aceştia vor fi  obligaţi să 
intre în carantină pe teritoriul Ungariei pentru o perioadă de 14 zile 
(instituţionalizată sau prin izolare la domiciliu), fi ind luaţi în evidenţele 
autorităţilor sanitare ungare.

Cu toate acestea, intrarea pe teritoriul Ungariei va fi  permisă, fără 
impunerea măsurii carantinei sau autoizolării, cetăţenilor care vin din 
România şi care prezintă la punctul de frontieră două teste moleculare 
negative pentru infecţia cu SARS-CoV-2, efectuate în ultimele cinci zile. 
Cele două teste trebuie efectuate la o diferenţă de 48 de ore unul de 
celălalt, iar certifi catele trebuie să fi e emise în limba maghiară sau 
engleză.

Autorităţile ungare pot permite accesul, pentru o perioadă de 
maximum 24 ore, pentru cetăţenii anumitor state vecine cu Ungaria, 
pe o rază de maximum 30 de kilometri de la frontieră.

Ministerul Afacerilor Externe al României reaminteşte că cetăţe-
nii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al 
Ambasadei României la Budapesta: 0036/1-3847689, al Consulatului 
General al României la Szeged: 0036/62-424431 sau al Consulatului 
General al României la Gyula: 0036/66-464579, apelurile fi ind redi-
recţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români 
din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, 
în regim de permanenţă.  

/ Foto: Anca Becan
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Deputaţii AŢRU s-au întrunit în şedinţă
pentru a dezbate bugete şi a decide
despre noi finanţări

După o pauză de patru luni, joia trecută, pe 9 iulie, din nou s-a 
întrunit în şedinţă de lucru Adunarea Generală a Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria. Au participat 13 din cei 15 deputaţi. 
Şedinţa a început, la propunerea preşedintelui Gheorghe Cozma, cu un 
moment de reculegere în memoria lui Gheorghe Santău, preşedintele 
Autoguvernării Româneşti din Leucuşhaz, care a decedat recent. 

Şedinţa a avut 12 puncte pe ordinea de zi. Ca de obicei, primul 
punct a fost un informativ al preşedintelui despre cele întâmplate 
între cele două şedinţe, iar îl al doilea, preşedintele Cozma a înaintat 
spre aprobare toate acele decezii pe care le-a luat în timpul stării de 
alertă, când Adunarea Generală nu s-a putut întruni. 

Bugete şi dări de seamă

Membrii AŢRU au votat apoi cea de-a cincea modificare a bugetului 
AŢRU şi al instituţiilor sale pe anul 2019 şi, tot cu unanimitate de vo-
turi s-a aprobat bilanţul contabil pe anul 2019 al AŢRU şi instituţiile 
sale. La fel, un subiect tehnic a fost şi votarea raportului de audit 
şi a planului de acţiune realizate de Trezoreria Maghiară în urma 
controlului efectuat în anul 2019. 

Apoi, preşedintele Gheorghe Cozma a înaintat spre aprobare darea 
de seamă a activităţilor din 2019 ale Oficiului AŢRU, completând cu 
câteva informaţii concrete, deoarece în marea parte a anului trecut, 
până la alegerea sa în funcţia de preşedinte în urma alegerilor din 
octombrie 2019, domnia sa a ocupat postul de şef de oficiu.

Cel de-al şaptelea punct pe ordinea de zi a fost prezentarea şi 
aprobarea bilanţului pe anul 2019 şi a planului de afaceri pe anul 
2020 al Editurii de Presă şi Carte „Cronica” Srl.

Concurs lansat pentru organizaţii civile şi alte organizaţii

AŢRU a hotărât la şedinţa de joia trecută să lanseze un concurs pentru 
organizaţiile civile, bisericeşti şi autoguvernările locale. Deja de cinci 
ani, AŢRU rezervă un fond oarecare pentru sprijinirea unor programe 
concrete ale organizaţiilor româneşti. La început, acest fond a fost 
de un milion de forinţi, iar acum, pentru anul 2020, AŢRU a rezervat 
pentru acest scop 4 milioane de forinţi. Cererile se pot înainta până 
pe 31 august 2020. (Detaliile concursului le vom publica în numărul 
următor al Foii.)

Conducerea Şcolii Generale „Lucian Magdu” din Bătania a cerut de la 
AŢRU modificarea Actului Constitutiv al instituţiei, pe motiv că şcoala 
şi grădiniţa românească nu este pregătită să primească şi să educe mai 
mulţi copii cu probleme SNI (ADHD). Adunarea Generală nu a votat 
însă această modificare, aşa cum nici Comisia de Învăţământ (condusă 
de Elena Silaghi), deoarece nu s-a dorit să se creeze un precedent şi să 
ceară acelaşi lucru şi alte şcoli administrate de AŢRU, pentru că în acest 
fel s-ar face discriminare cu copiii care au deficienţe de comportament. 
S-a propus însă ca AŢRU să găsească soluţie pentru ca să angajeze un 
psiho-pedagog specialist, care să ştie limba română, şi care să ajute 
şcolile româneşti care au copii cu probleme.

Colaborare ciudată între AŢRU şi autoguvernări din Budapesta

La punctul 10, Adunarea Generală a votat în unanimitate intenţia 
de semnare a două protocoale de colaborare cu două autoguvernări: 
primul cu Autoguvernarea Românească din sectorul V al Budapestei 
(Belváros-Lipótváros) şi al doilea cu Autoguvernarea Românească pe 
Capitală. Preşedinta ambelor autoguvernări este Roxin Anna. Pare 
cel puţin ciudată această decizie a AŢRU, din moment ce în aceste 
două autoguvernări, după nume, nimeni nu aparţine comunităţii 
istorice româneşti din Ungaria, ba mai mult, în Autoguvernarea 
Românească pe Capitală se află şi acel Papp Zoltán şi familia sa 
din cauza cărora în 1999 nu s-a putut înfiinţa Autoguvernarea pe 
Ţară a Românilor din Ungaria. În timp ce statul maghiar doreşte să 
desfiinţeze fenomenul de etnobiznis şi abuzurile electorale făcute 
în numele minorităţilor naţionale din Ungaria, la care se referă şi 
cea mai nouă modificare a Legii Naţionalităţilor, aprobată recent 
de Parlamentul de la Budapesta, actuala AŢRU strânge rândurile 
cu autoguvernări care i-au făcut probleme în trecut.

Tabere pentru şcolarii români

Fondul Bethlen Gábor de la Budapesta, care distribuie şi finan-
ţările pentru proiectele naţionalităţilor, a anunţat în primăvara 
acestui an că s-au anulat toate proiectele înaintate pentru tabe-
rele şcolarilor de naţionalitate, dar Secretariatul de Stat pentru 
Naţionalităţi şi Culte a anunţat recent Autoguvernarea pe Ţară 
că asigură, prin AŢRU, un total de 27,014 milioane de forinţi pen-
tru 16 proiecte ale organizaţiilor româneşti. Deci, diferit faţă de 
anii trecuţi, de această dată AŢRU este instituţia care transmite 
mai departe la beneficiari fondurile pentru tabere. La solicitarea 
mai multor deputaţi, preşedintele Cozma a anunţat la şedinţă 
lista organizaţiilor câştigătoare. Astfel, vor putea organiza tabere 
pentru copii români în această vară următoarele organizaţii şi 
instituţii: Şcoala generală română din Aletea, Şcoala generală 
română din Chitighaz, Asociaţia Culturală Română din Chitighaz, 
Şcoala generală bilingvă din Bihor, Autoguvernarea Românească 
din Macău, Autoguvernarea Românească din Cenadul Unguresc, 
Şcoala generală şi Grădiniţa „Lucian Magdu” din Bătania, Liceul şi 
Şcoala generală „N. Bălcescu” din Jula, Centrul de Învăţământ din 
Jula, Autoguvernarea Românească din Mezőkovácsháza, Centrul de 
Documentare şi Informare al AŢRU, Autoguvernarea Românească 
din Biharkeresztes, Autoguvernarea Românească din Bedeu, Au-
toguvernarea Românească din Csanádpalota, Autoguvernarea 
Românească din Medgyesegyháza şi Autoguvernarea Românească 
a Judeţului Bihor.

AŢRU va mai ţine o şedinţă până la finalul acestei luni, în care, 
printre altele, va decide asupra concursurilor înaintate pentru 
posturile de director de la şcolile din Bătania şi Chitighaz.

E. Şimon
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– Părinte, nu cumva încercările se 
fac pricini ca oamenii să se apropie de 
Dumnezeu?

– Cei care au intenţie bună se 
folosesc din încercări. Cei care nu 
au, se împotrivesc lui Dumnezeu, 
hulesc etc. Răul este că nu spun: 
„Am greşit”, ci se chinuiesc. Dia-
volul are mare stăpânire în lume. 
I-am dat multe drepturi. Cum a 
devenit omul de azi! Răul este că 
se împiedică intervenţia dumnezeiască atunci când nu este pocăin-
ţă. Dacă ar exista pocăinţă, lucrurile s-ar fi aranjat. Vom trece prin 
furtuni după furtuni! Dumnezeu, să ne ajute! Să cerem pocăinţă 
pentru întreaga lume şi pentru toţi cei care fac rău Bisericii cu sânge 
rece şi nu au dorinţă să se îndrepteze. Dumnezeu să le dea pocăinţă 
şi abia după aceea să-i ia.

Să ajutăm pe cât putem lumea să se pocăiască, ca 
să primim binecuvântările lui Dumnezeu. Pocăinţă 
şi mărturisire, de acestea este trebuinţă astăzi. Eu 
recomand mereu pocăinţă şi mărturisire, ca diavolul 
să-şi piardă drepturile şi să se taie influenţele exte-
rioare demonice. Oamenii au nevoie de zguduituri 
ca să înţeleagă şi să se pocăiască. De pildă, cineva 
mărturiseşte că a făcut desfrânare. Duhovnicul îi 
dă iertare, îi dă şi un canon, dar acela nu merge mai 
departe. Duhovnicul trebuie să-l ajute să înţeleagă că 
răul n-a fost numai desfrânarea, ci acea faptă a lui a 

făcut crime, a destrămat două familii. Dar unii duhovnici nici nu 
cercetează mai departe, nici nu le indică oamenilor probleme de 
conştiinţă.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești. Volumul II. 
Trezvie duhovnicească, traducere de Ieroschimonah Ştefan Nuţescu, 
ediţia a doua, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2011, pp. 387-388)

Slujire Arhierească şi moment aniversar
la Catedrala Episcopală din Jula

Miercuri, 8 iulie, ziua de prăznuire a Sfinţilor Mucenici Epictet şi 
Astion, a fost prilej de îndoită sărbătoare la Catedrala Episcopală din 
Jula. În această zi se împlinesc 13 ani de la hirotonia întru Arhiereu a 
Preasfinţitului Părinte Siluan, ca Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, iar pe de altă parte au fost cinstiţi aceşti doi sfinţi mucenici 
din Sciţia Mică, care au pătimit la Halmyris, în 8 iulie 290, iar din anul 
2002 o mică părticică din sfintele lor moaşte se află şi pe Sfânta Masă 
a Catedralei din Jula.

La această sărbătoare, Preasfinţitul Părinte Siluan a săvârşit Sfânta 
Liturghie Arhierească împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, for-
mat din Părintele Protosinghel Visarion Tuderici, Secretarul Eparhial, 
Părintele Florin Olteanu, Protopop de Jula şi Paroh la Chitighaz, Părin-
tele Alexandru Șereș, Paroh la Aletea şi Crâstor şi Arhidiaconul Emanuel 
Văduva. Răspunsurile la strană au fost dată de cântăreţii Catedralei, 
iar la slujbă au luat parte maici de la Centrul Eparhial şi credincioşi 
din Jula, între care şi cadre didactice de la Liceul Românesc „Nicolae 
Bălcescu” din acest oraş, dar şi credincioşi veniţi din România, din 
localitatea Chişineu Criş.

Tot cu acest prilej, a fost săvârşită şi o slujbă de „Te Deum” în semn 
de mulţumire şi recunoştinţă adusă Bunului Dumnezeu pentru tot 
ajutorul şi binefacerile Sale revărsate cu îmbelşugare asupra Ierarhu-
lui, clerului, cinului monahal şi credincioşilor din Episcopia Ortodoxă 
Română din Ungaria, în aceşti 13 ani, dar şi asupra preoţilor şi credin-
cioşilor din Episcopia Daciei Felix, atât din părţile Voievodinei, cât şi 
ale Timocului, având în vedere faptul că, temporar, începând din anul 
2017, din încredinţarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
se îngrijeşte şi de Episcopia Daciei Felix, în calitate de Locţiitor.

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte Siluan şi-a exprimat, la rân-
dul său, recunoştinţa faţă de Bunul Dumnezeu, Care i-a încredinţat 
această misiune şi lucrare în ogorul sfânt al Bisericii Străbune, dar 

şi faţă de cei care i-au fost alături, în această perioadă, între care se 
numără vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae al Banatului, care 
împreună cu un sobor de Ierarhi, a săvârşit hirotonia întru Arhiereu a 
Preasfinţitului Părinte Siluan, în data de 8 iulie 2007; Înaltpreasfinţitul 
Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, 
care i-a fost duhovnic, în timpul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Sibiu, unde spovedea mulţi studenţi şi credincioşi; Preasfinţitul Părinte 
Sofronie, Episcopul Oradiei, predecesorul său, care vreme de 8 ani a 
condus Eparhia Ortodoxă Română din Ungaria; Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, care poartă de grijă neîncetat tuturor comunităţilor 
ortodoxe româneşti, din ţară, din jurul graniţelor şi din diasporă, pre-
cum şi toţi părinţii şi maicile de la Centrul Eparhial şi ceilalţi clerici şi 
credincioşi din Episcopie.

Un cuvânt de mulţumire şi felicitare a fost rostit din partea Părin-
telui Protopop Florin Olteanu, în numele celorlalţi clerici români din 
Episcopia Ungariei.

La final, Ierarhul i-a invitat pe preoţi şi pe credincioşi la o recepţie, 
oferită la Centrul Eparhial.

Preasfinţitul Părinte Siluan este originar din satul Chelmac, de pe Valea 
Mureşului, s-a născut la Lipova, judeţul Arad, în data de 16 septembrie 
1971, a urmat cursurile şcolii generale şi cele gimnaziale în satul natal 
şi comuna Conop, apoi pe cele liceale la Arad şi Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Sibiu. A studiat, de asemenea, în Franţa şi Grecia, a devenit 
monah la Mănăstirea Hodoş-Bodog, împreună cu Părintele Sofronie 
Drincec, pe care l-a ajutat ulterior, în calitate de Ieromonah, iar mai apoi 
i-a şi urmat în scaun, ca Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Un-
garia, începând cu data de 8 iulie 2007. Din anul 2017 a primit temporar 
şi conducerea Episcopiei Daciei Felix, cu binecuvântarea Preafericitului 
Părinte Patriarh Daniel şi din încredinţarea Sfântului Sinod.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Pocăinţă şi mărturisire,
de acestea este trebuinţă astăzi
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Bani de la buget pentru renovări
şi alte proiecte ale românilor din Ungaria

Ziua Culturii Române
la Seghedin

A sociaţia Culturală a Românilor din Seghedin, Catedra de Limba şi 
Literatura Română a Universităţii din Seghedin şi Consulatul General al 
României la Seghedin organizează în ziua de luni, 20 iulie 2020, programul 
intitulat „Ziua Culturii Române la Seghedin. Evenimentul va fi dedicat 
amintirii semnării Proiectului de împăciuire româno-ungară (14 iulie 
1849) şi a Zilei Imnului Naţional (29 iulie).

Manifestarea va începe la ora 18.00, cu depunerea de coroane la placa 
memorială Kossuth – Bălcescu, aflată în Piaţa Klauzál, după care, la Fortuna 
Bistro (Blv. Petőfi nr. 33) va urma o masă rotundă pe tema evenimentelor 
sărbătorite, încheindu-se cu o recepţie.

Organizatorii au rugămintea ca, având în vedere situaţia sanitară 
actuală, cei ce doresc să participe trebuie să comunice neapărat în prea-
labil, pentru a se putea încadra în prevederile legale privind numărul de 
persoane şi protecţia acestora în spaţii închise.

Proiecte pentru investiţii, recondiţionare
şi întreţinere pentru anul 2020

g  Autoguvernarea Românească din Bătania – 1.000.000 Ft

g  Alianţa pentru Românii din Ungaria (Bătania) – 1.900.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Nădlac – 2.000.000 Ft

g  Asociaţia Românească din Bătania – 500.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Aletea – 1.500.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Macău – 1.500.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Săcal – 1.500.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Múcsony – 1.500.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Otlaca-Pustă – 1.990.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Pocei – 1.500.000 Ft

g  Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria – 1.000.000 Ft

g  Asociaţia Românilor din Micherechi – 1.500.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Micherechi – 2.000.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Biharkeresztes – 1.500.000 Ft

g  Autoguvernarea Românească din Bedeu – 1.500.000 Ft

Cereri individuale

– Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Pentru mo-
dernizarea reţelei electrice la Casa muzeu românească din Bă-
tania şi lucrări de întreţinere la anexele acesteia – 5.000.000 Ft

– Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Renovarea 
clădirii birourilor în care are sediul Editura de presă şi carte 
„Cronica” – 8.000.000 Ft

– Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Procurarea 
unui microbuz pentru Centrul de Documentare şi Informare al 
AŢRU – 11.000.000 Ft

– Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Procurarea 
unui microbuz pentru Şcoala generală română „Lucian Magdu” 
din Bătania – 11.000.000 Ft

– Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Pentru 
mobilier şi jocuri de curte la Şcoala generală bilingvă din Bi-
hor – 5.000.000 Ft

Guvernul Ungariei susţine investiţiile de renovare şi în-
treţinere ale naţionalităţilor din Ungaria cu un fond total 
de 400 milioane de forinţi, cu câte 1-2 milioane pe proiect, a 
anunţat marţia trecută, la o conferinţă de presă de la Pécs, 
secretarul de stat Soltész Miklós, responsabil pentru relaţia 
cu naţionalităţile şi cultele în cadrul Cancelariei Primului 
Ministru al Ungariei. După ce în primăvara acestui an au fost 
anulate toate proiectele pe teme culturale ale naţionalităţilor, 

care s-ar fi acordat prin Fondul Bethlen Gábor, Secretariatul 
de Stat pentru Naţionalităţi şi Culte a lansat un nou concurs 
(BER) pentru proiecte de investiţii la instituţiile şi organizaţiile 
naţionalităţilor, la care s-a putut obţine suma maximă de 2 
milioane de forinţi. 

Mai jos publicăm lista organizaţiilor câştigătoare la pro-
iectele BER, precum şi lista proiectelor finanţate pe bază de 
cereri individuale.

– Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Pentru 
crearea unui nou spaţiu comunitar al comunităţii Bisericii 
Ortodoxe Române din Bătania – 90.000.000 Ft

– Autoguvernarea Românească din Macău – Renovarea Bisericii 
catolice „Szent István Király” din Macău – 35.000.000 Ft

– Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria – Fonduri 
pentru funcţionarea Institutului – 10.000.000 Ft

– Autoguvernarea Românească din Macău – Finanţarea progra-
mului „Întâlnirea naţionalităţii” – 690.000 Ft

– Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria – Cursuri de 
perfecţionare pentru profesori – 2.300.000 Ft

– Autoguvernarea Românească din Micherechi – Aniversarea a 
250 de ani a localităţii Micherechi – 1.000.000 Ft

E.Ş.
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Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce 
înseamnă pentru mine limba română”, dedicat tinerilor români de 
pretutindeni.

La concurs pot participa copii şi tineri români de pretutindeni 
(conform art.1 alin.2 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, republicată), cu vârsta maximă de 18 ani, 
cu excepţia celor care au reşedinţa în Republica Moldova, conform ariei 
de competenţă a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
din cadrul Secretariatului General al Guvernului, stabilită prin Art. 23 
alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului.

Eseurile vor fi tehnoredactate cu font Arial, corp de literă 12, cu 
spaţiere de 1,15 puncte între rânduri şi 6 puncte între paragrafe, pe 
pagină format A4 conform modelului din Anexa R1. 

Lungimea eseurilor va fi de maximum 2.500 de semne în cazul 
concurenţilor de până în 10 ani şi de maximum 5.000 de semne în 
cazul concurenţilor cu vârsta mai mare de 10 ani. 

Eseul este semnat olograf de concurent, apoi, astfel asumat, este 
scanat în format Portable Document Format (PDF). 

Documentul Portable Document Format (PDF) conţinând eseul 
este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 
ca ataşament al unui e-mail la adresa special dedicată concursului 
eseuri@dprp.gov.ro. 

Alături de documentul conţinând eseul pe care îl înscrie în concurs, 
concurentul va anexa Declaraţia cu privire la prelucrarea şi transmi-
terea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în 
format scanat, precum şi Fişa date de contact şi identificare pentru 
participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba 
română”, în format Word Document (DOCX) editabil, conform mode-
lului prevăzut în Anexa R6.

E-mailul cuprinzând în ataşament eseul înscris în concurs, Declaraţia 
cu privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal şi 
Fişa date de contact şi identificare pentru participantul la concursul de 
eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” (a se vedea Anexele 
R1, R3 şi R6) poate fi transmis la adresa menţionată mai sus (eseuri@
dprp.gov.ro) în intervalul 20 iulie 2020 – 3 august 2020. 

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamen-
tului pentru Românii de Pretutindeni (DRP). 

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul 
fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.
Lucrările în care sunt inserate compilaţii de fragmente care nu 

aparţin concurenţilor sau provin din alte surse/autori, fără precizarea 
acestora, vor fi considerate plagiat şi vor fi excluse din concurs.

Eseurile vor respecta structura specifică a unei compuneri: intro-
ducere, cuprins şi încheiere, vor avea un titlu relevant şi o dezvoltare 
originală a temei propuse. 

Criteriile de evaluare (C 1-7) sunt:
1. Respectarea structurii specifice compunerii/eseului:
     introducere, cuprins şi încheiere - 20 puncte;
2. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării– 10 puncte;
3. Coerenţa şi acurateţea textului - claritatea enunţului, lexicul
    şi sintaxa adecvată – 20 puncte;
4. Originalitatea şi creativitatea interpretării subiectului – 20 puncte;
5. Respectarea limitei de spaţiu – 10 puncte;
6. Respectarea ortografiei şi a punctuaţiei – 10 puncte;
7. Aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 10 puncte.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează

„Ce înseamnă pentru mine limba română”
Concursul de eseuri

dedicat Zilei Limbii Române 31 August

Nu se admit contestaţii.

În urma evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, 
se stabilesc primele 20 (douăzeci) de lucrări premiate. În cazul 
punctajelor egale, se consideră câştigătoare toate lucrările aflate în 
această situaţie. Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări 
premiate, dar fără a depăşi în total 60 (şaizeci), în cazul în care consi-
deră că mai multe prezintă elemente notabile. 

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în 
limita disponibilităţilor Departamentului Românii de Pretutindeni 
(DRP).

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni, acordarea premiului este con-
diţionată, în cazul persoanelor care nu deţin cetăţenia română, de 
asumarea identităţii culturale române şi, în cazul persoanelor care 
deţin cetăţenia română, de dovedirea reşedinţei în străinătate.

Prin înscrierea la Concurs, participanţii îşi asumă să respecte toa-
te celelalte părţi implicate în organizarea şi desfăşurarea acestuia. 
Concurenţii care, fie în mod direct, fie prin reprezentanţii lor legali 
sau prin susţinători, vor aduce atingere bunului renume al celorlalte 
părţi implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum 
alţi concurenţi, familiile acestora, comunităţile din care provin sau 
care îi susţin, organizatorii şi membrii juriului , vor fi descalificaţi. 
Descalificarea atrage anularea premiului, în cazul în care acesta a 
fost acordat şi înmânat.

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar: 
20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenţii pot 

transmite eseurile şi documentele însoţitoare ale acestora la Depar-
tamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa 
eseuri@dprp.gov.ro; 

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care eseurile vor fi 
analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru 
Românii de Pretutindeni (DRP); 

31 august 2020 – anunţarea premiaţilor;
1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.
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Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul 
pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la 
distanţă: concurs online de desene” – partea a 2-a .

Desenele vor dezvolta tema „rolul limbii române în celebrarea copi-
lăriei, a jocului și a prieteniei copiilor români de pretutindeni”. 

La concurs se pot înscrie copii români de pretutindeni cu vârsta 
maximă de 10 ani, cu excepţia celor care au reşedinţa în Republica 
Moldova, conform ariei de competenţă a Departamentului pentru 
Românii de Pretutindeni (DRP), stabilită prin Art 23 alin.(3) din Ho-
tărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi 
atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

Desenele vor fi realizate prin orice tehnică, cu respectarea mode-
lului din Anexa R1. 

Desenul este semnat olograf de concurent, apoi astfel asumat, 
este scanat în format Tagged Image File Format (TIFF), la rezoluţie 
de 300 dpi. 

Documentul Tagged Image File Format (TIFF) conţinând desenul 
este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 
din cadrul Secretariatului General al Guvernului ca ata-
şament al unui e-mail la adresa desene@dprp.gov.ro.

Alături de documentul conţinând desenul pe care îl 
înscrie în concurs, concurentul va anexa Declaraţia cu 
privire la prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter 
personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în format 
scanat, precum şi Fişa date de contact şi identificare 
pentru participantul la Concursul on line de desene 
„Prieteni la distanţă ed.2”, prevăzută în Anexa R6, în 
format Word Document (DOCX) editabil.

E-mailul cuprinzând în ataşament desenul înscris în 
concurs, Declaraţia cu privire la prelucrarea şi transmite-
rea datelor cu caracter personal şi Fişa date de contact şi 
identificare pentru participantul la concursul de desene 
„Prieteni la distanţă ed.2” (a se vedea Anexele R1, R3 
şi R6) poate fi transmis la adresa menţionată mai sus 
(desene@dprp.gov.ro) în intervalul 20 iulie 2020 – 3 
august 2020. 

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general 
al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni 
(DRP).

Desenele vor respecta criteriile artelor grafice şi vor 
prezenta o dezvoltare originală a temei propuse. 

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui 
punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.

Criteriile de evaluare (C 1-5) sunt:
1. Respectarea regulilor compoziţiei grafice - 20 puncte;
2. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării
     – 10 puncte;
3. Coerenţa şi acurateţea în redarea subiectului – 20 puncte;
4. Originalitatea şi creativitatea interpretării subiectului
     – 40 puncte;
5. Aşezarea corectă a desenului în spaţiul dedicat – 10 puncte.

Nu se admit contestaţii.
În ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, se stabilesc 5 

lucrări premiate. 
În cazul punctajelor egale, se consideră caştigătoare toate lucrările 

aflate în această situaţie. 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
organizează concursul

„Prieteni la distanţă: concurs online de desene”
(partea a 2-a)

dedicat Zilei Limbii Române 31 August

Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar 
nu mai mult de zece în total, în cazul în care consideră că acestea 
prezintă elemente notabile. 

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în 
limita disponibilităţilor Departamentului Românii de Pretutindeni 
(DRP).

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni, acordarea premiului este con-
diţionată, în cazul persoanelor care nu deţin cetăţenia română, de 
asumarea identităţii culturale române şi, în cazul persoanelor care 
deţin cetăţenia română, de dovedirea reşedinţei în străinătate.

Toate documentele şi email-urile transmise în marja organizării 
concursului se arhivează de către DRP.

Prin înscrierea la concurs, participanţii îşi asumă să respecte toate 
celelalte părţi implicate în organizarea şi desfăşurarea acestuia. 
Concurenţii care, fie în mod direct, fie prin reprezentanţii lor legali 
sau prin susţinători, vor aduce atingere bunului renume al celorlalte 
părţi implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, precum 
alţi concurenţi, familiile acestora, comunităţile din care provin sau 
care îi susţin, organizatorii şi membrii juriului , vor fi descalificaţi. 

Descalificarea atrage anularea premiului, în cazul în care acesta a 
fost acordat şi înmânat.  

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar: 
20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenţii 

pot transmite desenele şi documentele însoţitoare ale acestora la 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând 
adresa desene@dprp.gov.ro; 

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care desenele 
vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului 
pentru Românii de Pretutindeni (DRP); 

31 august 2020 – anunţarea premiaţilor;
1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.
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Maria Furnea, artist plastic din Arad

– Sunt 25 de ani de când particip 
la această tabără, şi am o experienţă 
foarte plăcută, mai ales că atunci când 
am venit aici prima dată eram înce-
pătoare, practic aici m-am format ca 
artist. La tabăra de la Chitighaz mi-am 
clădit bazele, după aceea am făcut mai 
multe şcoli de artă şi toate amintiri-
le legate de acest loc îmi sunt foarte 
dragi.

– Vă aduceţi aminte de artiștii pe care 
i-aţi cunoscut aici? În decursul a două 
decenii și jumătate au trecut mulţi prin 
atelierele acestea…

– În urmă cu 25 de ani, îmi aduc 
aminte că tabăra era mult mai mare, 
erau mult mai multe secţii, era secţie de sculptură, ceramică, foto-vi-
deo, grafică, pictură… Şi erau foarte mulţi participanţi, cred că erau 
peste 100, cu profesori la fiecare secţie. Printre artiştii de atunci, de 
care îmi amintesc şi care au devenit artişti consacraţi, este István Kor-
bei, care este un pictor bun, iar printre pictorii care vin din România 
sunt: Ioan Kett Groza, Petru Șimon, Cătălina Boieru, Dana Totor şi mulţi 
alţii, care chiar aici s-au format ca artişti.

– Aţi reușit să realizaţi ce v-aţi propus pentru aceste două săptămâni la 
tabăra liberă de creaţie de la Chtighaz?

– Am venit pregătită cu patru tehnici de lucru, am pregătit ulei, 
picturi pe care le fac în atelierul pe care mi l-am organizat acolo unde 
am cazarea, în mijlocul naturii din parcul castelului. Am pregătit 
acril, acuarelă, dar şi tuşuri colorate. Deci, am lucrat aici cu toate cele 
patru tehnici. Lucrările de dimensiuni mai mari sunt în acril, tuşuri 
colorate şi colaj, iar cele mai mici sunt în ulei şi acuarelă. 

– Ce aţi făcut în ultimele luni, în care restricţiile cauzate de pandemia 
de coronavirus ne-a obligat pe toţi să stăm acasă? Pentru un artist această 
stare a fost favorabilă?

– Nu aş putea spune că a fost favorabilă. În prima perioadă de 
pandemie nu prea am avut stare de lucru. Deşi aveam timp foarte 
mult, în luna martie şi o parte din luna aprilie, nu am putut să pictez. 
După ce ne-am mai obişnuit cu situaţia în care ne-am aflat, şi încă ne 
aflăm, am început să capăt puţină încredere şi am pictat după aceea 

Patru decenii de artă plastică la Chitighaz
Tabăra liberă de creaţie de la Chitighaz a împlinit anul 

acesta patru decenii de activitate. Parcul Castelului Almásy 
din această localitate a fost eternizat şi în această vară în 
creaţiile artiştilor plastici şi a tinerilor care participă la 
atelierele de creaţie ale Şcolii profesionale „Harruckern 
János” din Chitighaz. Porţile taberei s-au deschis pe 29 iunie, 

pentru o perioadă de două săptămâni, până pe 10 iulie, zi 
în care a avut loc şi festivitatea de încheiere a taberei şi o 
expoziţie a lucrărilor realizate în aceste zile. Spre norocul 
organizatorilor, perioada aceasta a fost potrivită şi pentru 
artiştii din România, care au putut veni la tabără fără nicio 
restricţie impusă din cauza pandemiei de coronavirus.

şi acasă. Am reuşit să creez câteva lucrări, mai ales că am acum la 
Arad şi un atelier de creaţie nou, la care vă aştept cu drag.

– Ce preferă iubitorul de artă și clientul arădean?
– Din păcate, iubitorii de artă au început să devină din ce în ce mai 

puţini. Sau poate că oamenii au început să economisească mai mult 
şi să nu dea foarte mult pe lucrări de artă. În general, se vinde mai 
bine pictura clasică, peisaje, flori şi mai ales pictura în ulei. Pictura 
abstractă se vinde mari rar, eu particip la foarte multe simpozioane 
şi expoziţii naţionale şi internaţionale, la care în general se expun 
lucrări de dimensiuni mari şi se expun lucrări abstracte. Deci, lucră-
rile mari le fac în general de plăcerea mea, îmi place să le fac, dar nu 
prea există cumpărători. 

– După o perioadă de trei luni de izolare, ce înseamnă această tabără 
pentru dumneavoastră?

– Este o mare relaxare, plus de asta este revenirea la comunicarea 
cu oamenii, am reîntâlnit prietenii pe care îi ştiam de mult. A fost 
o perioadă grea. Artiştii au lucrat acasă, mulţi nu au lucrat, fiecare 
după cum a simţit.

Pavel Iuric, artist plastic din Arad,
grafician şi restaurator de picturi şi icoane vechi

– Ne-am bucurat nespus că am fost 
invitaţi şi anul acesta la tabără, aveam 
reţineri dacă o să fie organizată sau 
nu. Aici îmi place să pictez, sunt mai 
relaxat, liniştit, nu mă caută nimeni. 
Acasă nu se poate să lucrezi în acelaşi 
ritm ca aici în atelier, în linişte. Aici am 
făcut aproape un tablou la zi, acasă 
nu aş fi reuşit. Când creezi altfel te 
simţi, iar dacă sună la poartă clienţi 
sau prieteni, pun munca la o parte, dar 
aici nu te deranjează nimeni, poţi lucra 
continuu. Vin aici cu multă plăcere de 
fiecare dată, de aproximativ zece ani 
particip la această tabără, pentru at-
mosfera acestei locaţii, pentru liniştea 
şi condiţiile de lucru care ne sunt oferite. 

– Din cele trei specializări pe care le aveţi, la care lucraţi mai mult: 
pictură, grafică sau restaurări de pictură?

– Grafica am lăsat-o puţin în urmă, am făcut multe reclame pentru 
firme şi magazine, dar am renunţat, în schimb pictez mult acum şi pe 
urmă las restauratul. Sunt perioade însă, când am câte două sau trei 
luni de restaurat şi mă necăjesc, că nu îmi mai rămâne timp pentru 
pictat, dar pentru bani suntem nevoiţi să acceptăm şi asta. Mă bucur 
că am darul acesta de la Dumnezeu de a şti să restaurez. Am clienţi 
pentru restaurat icoane şi picturi vechi, din Anglia, Austria, America, 
în Los Angeles am avut câteva comenzi, Ungaria, Germania, Italia, 
etc. Am fost invitat la o tabără de pictură şi simpozion la Paris şi nu 
m-am dus, nu îmi plac locurile aglomerate, cu multă zarvă, mai mult 
ne convine să venim aici la Chitighaz, unde este frumos, este liniştit 
şi este aproape de Arad. 

– Se poate trăi în ziua de azi din artă?
– Dacă am face o listă a lucrurilor, arta este la ora actuală cam pe 

locul şapte. Pe primele locuri sunt alimentele, combustibilul, între-
ţinerea, mă rog şi altele, cerinţele pentru artă sunt tot mai puţine, 
dar totuşi eu zic că se poate trăi din artă ca pictor. Eu am trăit din 
asta binişor, am avut norocul să fiu căutat, le place ceea ce fac, 
însă trebuie şi să simţi ce preferinţe are clientul, astfel nu poţi 

În fiecare an, tabăra atrage la Chitighaz şi mulţi artişti plastici 
români, aşadar şi anul acesta au fost prezenţi mai mulţi pictori din 
judeţul Arad, atât pictori renumiţi cât şi amatori. Tabăra este patro-
nată de 25 de ani de către Asociaţia Şcoala Liberă de Arte Plastice 
a judeţului Bichiş. Creaţiile au avut anul acesta ca temă „timpul”. 

Secretara taberei, chitighăzeanca Valeria Megyeri, care de patru 
decenii este prezentă necontenit printre artiştii plastici şi amatorii 
sosiţi la eveniment, ne-a spus cu o oarecare dezamăgire că, de 40 
de ani încoace, tabăra de anul acesta are cei mai puţini participanţi. 
Pandemia de coronavirus şi-a pus amprenta şi pe acest eveniment, 
deoarece mulţi dintre artiştii plastici şi amatori, care au serviciu, iar 
arta fiind pentru ei doar pasiune, şi-au scos concediile mai repede 
din cauza restricţiilor impuse lunile anterioare de pandemia de coro-
navirus şi vin la tabără doar câte o zi sau două, după cum le permite 
timpul. Artiştii plastici care trăiesc din artă însă, sunt cei care abia 
au aşteptat tabăra, printre aceştia se numără şi artista Maria Furnea 
şi graficianul, artistul plastic şi restaurator de picturi şi icoane vechi 
Pavel Iuric din Arad. 

Maria Furnea
Pavel Iuric
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Dicţionare şi cărţi de limba română
apărute recent în îngrijirea AŢRU

Recent au văzut lumina tiparului patru volume noi, două 
volume de limba română şi conversaţie şi două dicţionare, 
apărute cu sprijinul Autoguvernării pe Ţară a Românilor 

din Ungaria, din bani obţinuţi prin proiect de la Fondul 
Betlehen Gábor, din cadrul Cancelariei Primului Ministru 
Secretariatul pentru Culte şi Naţionalităţi.

rămâne la suprafaţă. Acum lucrez în ulei la nişte tablouri pentru o 
comandă la Baia Mare, dar dacă aş face trei sau patru tablouri unul 
după altul în acest stil m-aş plafona. De aceea îmi place să trec puţin 
la alt stil, care îmi place mie mai mult, să mă descarc puţin, după 
aceea pot continua să îndeplinesc cerinţele clienţilor.

– Anul trecut aţi lucrat aici în tabără la o frumoasă colecţie cu picturi 
despre orașul Arad. Unde și-au luat zborul acele picturi?

– Am avut clienţi care le-au apreciat foarte mult, o parte din ele 
s-au vândut, mai am doar câteva, dar au rămas la mine pentru că şi 

mie îmi place mult Aradul nostru frumos şi mă despart foarte greu 
de ele. Am lucrat mult la aceste picturi. Am făcut fotografii, le-am 
schiţat şi le-am pictat, deoarece acum nu mai poţi sta în oraş cu 
şevaletul şi să pictezi la faţa locului pentru că te deranjează lumea, 
maşinile, aglomeraţia. De multe ori, dacă vine clientul şi mă convinge 
să vând un tablou drag, încerc după aceea să-l refac pentru mine, dar 
niciodată nu iese la fel ca primul. De un tablou care îţi place mult, te 
desparţi la fel de greu ca de o persoană iubită…

Anca Becan

Volumul „Să scriem şi să vor-
bim corect româneşte” şi volumul 
„Limba română în conversaţie 
cultă” sunt două publicaţii apă-
rute în ediţie reactualizată. 

„Să scriem şi să vorbim corect 
româneşte” este o culegere de 
exerciţii de gramatică de mare 
folos atât la şcolile bilingve, cât 
şi pentru cei care doresc să se 
pregătească pentru un atestat la 
limba română. Cartea este cunos-
cută în comunitatea românească 
din Ungaria pentru că ea a fost 
întocmită de către Lucia Borza în 
anul 1998, iar acum o putem găsi 
într-o formă nouă, reactualiza-

tă, conform noilor schimbări în 
gramatica românească. Lector: 
Viorica Oros Fabian, editor respon-
sabil: Gheorghe Cozma. 

*
„Limba română în conversa-

ţie cultă” este volumul întocmit 
de către Mihai Cozma, şi care cu-
prinde mii de cuvinte, formule şi 
construcţii (lexicale, sintactice) 
necesare pentru conversaţia cul-
tă în limba română. 

Volumul a apărut în anul 2006, 
iar ediţia actuală apare într-o 
formă nouă, cu materiale reac-
tualizate. 

Lectorul noii apariţii este dr. 

Ana Hoţopan, editor responsabil: 
Gheorghe Cozma. 

*
„Dicţionarul de termeni teh-

nici maghiar-român pentru în-
văţământul preşcolar” cuprinde 
şapte capitole în care sunt împăr-
ţite cuvintele pe teme diferite, 
de exemplu: arte vizuale, jocuri, 
educaţie muzicală, literatură, 
ştiinţă, etc. Dicţionarul poate fi 
un ajutor de specialitate pentru 
cadrele didactice de la grădini-
ţe. Publicaţia a fost întocmită de 
educatoarele: dr. Andrea Varga 
Nistor, Beata Tóth-Bozga și Adeli-
na Sturza-Olteanu. Coordonator: 

Ana Ciotea. Lector: Corina Olaru. 
*

„Dicţionarul de termeni teh-
nici maghiar român” este un dic-
ţionar ce însumează termeni de 
specialitate pentru elevi şi profe-
sori. Cuvintele din dicţionar apar 
în ordine alfabetică şi sunt îm-
părţite pe diferite teme. Autorii 
publicaţiei dr. Adrian Ștefan Crai, 
dr. Ana Hoţopan şi dr. Petru Wéber 
au ales pentru dicţionar cuvinte 
de specialitate mai puţin întâl-
nite în uzul zilnic. Lector: Viorica 
Oros Fabian. Editori responsabili: 
Gheorghe Cozma şi dr. Maria Gur-
zău Czeglédi.                                   A.B.
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Azi-noapte, nevastă-mea a avut un coşmar şi a 
ţipat în somn. Din reflex, m-am sculat repede, 
am spălat vasele, am dus gunoiul şi am dat cu 
aspiratorul…

– Care e diferenţa dintre un nevrotic, un psi-
hotic şi un psihiatru?
– Nevroticul construieşte castele în aer, psiho-
ticul locuieşte în ele, iar psihiatrul cere chiria!

Bulă, în armată, primeşte o scrisoare de la ne-
vastă-sa. O deschide în faţa colegilor şi toţi 
încep să râdă.
– Auzi, Bulă, de ce nu e scris nimic pe foaie? 
Nevastă-ta nu ştie să scrie?
– Nu, bă, suntem certaţi şi nu vorbim!

Noaptea, pe o stradă pustie, o maşină intră 
într-un stâlp.
Din maşină coboară trei bărbaţi, cărora li se 
cam împleticeşte limba.
– Halal vouă! exclamă un poliţist sosit la faţa 
locului. Conducere în stare de ebrietate!! Care 
dintre voi a fost la volan?
– N…ni..ci unul, mormăie unul din ei. Eram toţi 
pe banca din spate.

Un bărbat abordează o femeie foarte frumoasă 
într-un hipermarket:
– Nu vă supăraţi, mi-am pierdut soţia prin 
magazin. V-ar deranja dacă am sta de vorbă 
pentru câteva minute?
– De ce?
– Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu o 
femeie frumoasă, soţia mea apare de nicăieri!

– Ce obţii dacă încrucişezi un neamţ cu un ir-
landez?
– Un bărbat dispus oricând să execute ordinele, 
dar prea beat să o poată face.

Integramă APROBĂRI

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

37 de filme româneşti la TIFF 2020

TENTE: R; S; M; M; V; VIZITATORI; VOLUMINOS; 
MARINIMOSI; LITE; PLIN; BI; OTI; ITI; TOR; NETI; 
MARICICA; A; TA; EMU; AP; PERETI; AGA; O; 
ERE; ETER; DU; ORATORI; MATASOS, T; PARIS; 
LIPI; RICINA; AI.

Glume

Mai bogată ca niciodată 
în premiere, selecţia de filme
româneşti de la cea de-a 19-a 
ediţie a Festivalului Interna-
ţional de Film Transilvania 
cuprinde un număr record de 
21 de lungmetraje şi 16 scurt-
metraje, care vor fi proiectate, în prezenţa realizatorilor, între 31 iulie şi 
9 august, la Cluj-Napoca. 15 dintre ele vor avea parte de prima întâlnire 
cu publicul din România, în secţiunea Zilele Filmului Românesc, iar 
şapte vor fi în premieră mondială.

„Malmkrog”, drama de epocă pentru care Cristi Puiu a câştigat 
Premiul de regie în secţiunea Encounters la Berlinale, se va vedea 
pentru prima dată în România la TIFF. De la Berlin vine şi „Tipografic 
Majuscul”, de Radu Jude, care pune în contrast imagini din arhiva TVR 
cu povestea reală, adaptată anterior pentru scenă de Gianina Cărbu-
nariu, a unui adolescent prins în timp ce scria mesaje antisistem pe 
ziduri, în comunism. 

Se vor mai proiecta: „5 minute” (regia: Dan Chișu), „Și poate mai 
trăiesc și azi” (r. Tudor Cristian Jurgiu), „Început” (r. Răzvan Săvescu), 
„Ivana cea Groaznică” (r. Ivana Mladenović), „Urma” (r. Dorian Boguţă), 
„Cărturan” (r. Liviu Săndulescu), „Călătoria fantastică a Maronei” (r. Anca 
Damian), „Și atunci… ce e libertatea?” (r. Andrei Zincă), „Cardinalul” (r. 
Nicolae Mărgineanu).

Cutremurător, multi-premiatul „Colectiv” (r. Alexandru Nanau) 
dezvăluie o întreagă reţea a corupţiei, minciunii şi manipulării în 
sistemul sanitar românesc. Tulburător este şi „Totul nu va fi bine” 
(r. Adrian Pârvu şi Helena Maksyom), un documentar despre prima 
generaţie născută după dezastrul nuclear de la Cernobîl.

„Siberia din oase”, de Leontina Vătăman-Mărgineanu, adună mărturii 
de la basarabenii deportaţi în Siberia în urmă cu 70 de ani. Tot despre 
istoria Basarabiei vorbeşte şi „Grădina Sovietică”, documentarul lui 
Dragoș Turea despre experimentul secret al lui Nikita Hruşciov de 
a transforma Moldova în Grădina Sovietică, prin folosirea energiei 
atomice în agricultura locală.
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Educaţia digitală

...................................................
20 IULIE  (Anca Becan)
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 IULIE  (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: Eu aleg 
România: Ascultă-ţi muzica! 100 de 
melodii ale românilor 17.30: La ceas de 
taină – Gabriela Rusu Păsărin/Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
22 IULIE  (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........................................................
23 IULIE  (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/Anca Becan 17.30: Reportaje, in-
terviuri 17.55: Încheiere
........................................................
24 IULIE  (Iulia Kaupert)
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 17.15: EU aleg România 
– Istoria românilor în 100 de momente 
esenţiale 17.25: Izvoraşul – Revistă de 
etnografie şi folclor / Gabriela Rusu 
Păsărin, Radio România 17.55: Încheiere........................................................
25 IULIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: File de 
calendar popular 16.30: Clubul supor-
terilor  (reluare) 17.00: De dor şi drag – 
emisiune de folclor realizată de Daniela 
Băcilă /Radio Timişoara 17.55: Încheiere........................................................
26 IULIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: La ceas 
aniversar - 40 de ani de radiofonie în lim-
ba română 17.00: „În lumea credinţei” 
– emisiune religioasă ecumenică 17.55: 
Încheiere

MATROZ,  matrozi,  s. 
m. Marinar; p. restr. (ie-
şit din uz) soldat din 
serviciul marinei mili-
tare, soldat de marină. 
– Din germ. Matrose, rus. matros.

O carte esenţială pentru pro-
fesori şi toţi cei interesaţi de edu-
caţia digitală.

Autorii volumului:  Ciprian 
Ceobanu, Constantin Cucoş, 
Olimpius Istrate, Ion-Ovidiu Pâ-
nişoară.

Schimbările economice şi 
sociale generate de răspândi-
rea tehnologiei în majoritatea 
domeniilor vieţii se reflectă şi 
în discursurile şi practicile edu-
caţionale, iar efectele actualei 
crize de sănătate la nivel mon-
dial asupra procesului de învă-
ţământ evidenţiază avantaje şi 
neajunsuri ale educaţiei digitale 
în contexte diferite. Acest volum 
reuneşte contribuţiile mai multor 
specialişti în ştiinţele educaţiei 
care converg spre ideea că în-
văţarea în societatea de astăzi 
presupune o nouă perspectivă 
asupra conţinuturilor învăţării 
prin integrarea oportunităţilor 
aduse de noile tehnologii de in-
formare şi comunicare. 

Educaţia digitală oferă un plus 
de informaţie pentru identifica-
rea unor modalităţi de adaptare 
la viitor şi de abordare a provo-
cărilor cu care se confruntă sis-
temele de învăţământ.

Apare la Editura Polirom.
*

Puteţi achiziţiona E-Bookul vo-
lumului pe pagina de internet a 
editurii (polirom.ro).

Formatul print al volumului va 
apărea în toamna 2020.

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

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

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

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

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

miercuri, 22 iulie, Duna TV, ora 7.20
miercuri, 22 iulie, Duna World, ora 13.50
Dragomán György este printre cei 
mai citiţi autori din Ungaria. Dra-
gostea faţă de litera scrisă o aduce 
din familie, bunicul său a fost mu-
zeolog, iar tatăl medic şi scriitor 
amator la Târgu-Mureş. Familia sa 
a venit în Ungaria în anii 1980, când 
scriitorul era elev de liceu. Interviul 
pe care îl veţi vedea de această dată 
a fost înregistrat în luna februarie 
prin contribuţia inestimabilă a Fi-
lialei din Seghedin a Institutului 
Cultural Român. Unul dintre cei mai 
mari scriitori contemporani, când a 
auzit titlul emisiunii noastre a spus: 
„Atunci se cuvine să vorbim româ-
neşte...” Aşa am şi făcut. În cele peste 
20 de minute am discutat despre 
limbile română şi maghiară, natura 
puterii, truda scrisului, identitate...
Realizator: Ştefan Crâsta

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

Carte Audio

Vacanţă la mare online
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Centrul de Documentare şi Informare al Autoguvernării pe Ţară 
al Românilor din Ungaria a oferit Şcolii generale româneşti din 
Aletea posibilitatea de a participa la Macău la o tabără pentru 
copii. Finanţarea taberei se face prin sprijinul financiar obţinut 
prin proiect de la Fondul Bethlen Gábor, de la Budapesta. La prima 
parte a taberei, care a avut loc între 6–11 iulie, au participat elevi 
de clasele 3–4, iar în partea a doua, care se va desfăşura între 
13–18 iulie, participă elevi de clasele 5–8, cu câte doi profesori 
supraveghetori. Tabăra a fost organizată în Macău la o pensiune 

unde am stat doar noi. Copiii s-au bucurat foarte mult de timpul 
petrecut în tabără, în fiecare zi am mers la ştrandul din oraş,
ne-am distrat în parcul de aventură de pe malul râului Mureş, am 
vizitat Muzeul József Attila, sinagoga din oraş, am fost la film şi 
ne-am jucat mult împreună! După perioada dificilă din lunile 
anterioare, întâlnirea copiilor unii cu alţii şi cu profesorii, i-a făcut 
foarte fericiţi prin această posibilitate de a participa la tabăra de 
la Macău, pentru care le mulţumim din suflet organizatorilor.

Ana Selejan Gurzău

Cu sprijin financiar obţinut prin proiect de la Fondul Bethlen 
Gábor, de la Budapesta, între 13–18 iulie, a fost organizată tabăra de 
dansuri populare de la Cenadul Unguresc. Tabăra a reunit 15 tineri, cu 
vârste cuprinse între 10 şi 16 de ani, sub coordonarea instructorului 
Gheorghe Gros. Între participanţi s-au aflat tineri dornici de a învăţa 
să danseze, dar şi tineri care participă regulat la orele de dansuri 
populare pe care le ţine instructorul Gheorghe Gros în cursul anului 
în localitate. În aceste zile, tinerii au însuşit dansuri bănăţene şi un 
dans tradiţional din Cenadul Unguresc. Repetiţiile s-au făcut zilnic 

în două runde, înainte de masă şi după amiază şi au însumat zilnic 
mai multe ore de dans, care s-au desfăşurat la Casa de cultură din 
localitate. De ceva vreme, dansurile populare au stârnit interesul şi 
unor adulţi care participă la orele de dans din cursul anului, aşadar, 
după serviciu, au luat parte şi aceştia la câteva repetiţii. Tabăra se va 
încheia pe 18 iulie, sâmbătă, cu o gală a dansului popular, la care sunt 
invitaţi să ia parte părinţii tinerilor participanţi, dar şi reprezentanţi 
români şi maghiari ai instituţiilor din localitate. 

A.B.

Elevi de la şcoala din Aletea, în tabără de vară la Macău

Tabără de dansuri bănăţene la Cenadul Unguresc
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