
(Pagina 3) (Pagina 4) (Pagina 7)

Ultima vacanţă de vară
înaintea începerii
studiilor superioare

O doctorandă din România, 
interesată de românii
din Ungaria

Bucurie în cer
şi pe pământ – botez
la baptiştii din Chitighaz

FONDAT ÎN 1951

Preţ: 300 de forinţi
Cu abonament: 130 de forinţiwww.foaia.hu foaia@foaia.hu www.facebook.com/foaiaromaneasca

S Ă P T Ă M Â N A L  A L  R O M Â N I L O R  D I N  U N G A R I A

Vineri,
21
AUGUST
2 0 2 0

A N U L  L X X  N R . 3 4



Acum 95 de ani, pe 21 august 1925, s-a născut în 
Argos Orestiko (Grecia), unul dintre cei mai mari actori 
români, Toma Caragiu. Acesta a fost un actor român cu 
activitate bogată în teatru, TV şi fi lm. A interpretat cu 
precădere roluri de comedie, dar a jucat şi în drame, 
unul dintre fi lmele sale de referinţă fi ind „Actorul şi 
sălbaticii” (1975).

S-a născut la 21 august 1925 într-o familie de aromâni (Nico Caragiu 
şi Atena Papastere Caragiu), originară din satul grecesc Aetomilitsa, 
provincia Konitsa, prefectura Ioannina, regiunea Epir. Familia Caragiu 
se stabileşte la Ploieşti, unde tânărul Toma îşi face liceul. Este cooptat 
în trupa de teatru a liceului şi scrie în revista liceului. După liceu, se 
înscrie la Drept, dar abandonează cursurile şi intră la Conservatorul de 
Muzică şi Artă Dramatică Bucureşti, clasa Victor Ion Popa. Debutul pe 
scenă îl face pe scena studioului „Teatrului Naţional” din Piaţa Amzei 
(1948). Obţine diploma de absolvire a IATC în 1949, la vârsta de 24 de 
ani. La 1 aprilie 1951 se angajează la „Teatrul de Stat” din Constanţa, 
recent înfi inţat, unde joacă, printre alte roluri, pe Rică Venturiano în 
piesa „O noapte furtunoasă”. În 1953, la vârsta de 28 de ani, este numit 
director al „Teatrului de Stat” din Ploieşti, funcţie pe care o va deţine 
timp de 12 ani. A interpretat pe scena ploieşteană 34 de roluri. În 1965 
este invitat de Liviu Ciulei şi pleacă la Teatrul Bulandra din Bucureşti, 
lăsând în urmă o zestre de 90 de premiere.

A murit în mod tragic, sub dărâmăturile blocului din Bucureşti, 
unde locuia în ziua cutremurului din 4 martie 1977, care va lua viaţa 
şi bunului său prieten, regizorul Alexandru Bocăneţ. Toma Caragiu a 
fost înmormântat la cimitirul Bellu din Bucureşti.

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.

Pe copertă: Botez nou-testamental în biserica baptistă
din Chitighaz / Foto: www.facebook.com/ketegyhazibaptista

Poza săptămânii
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Omul săptămânii
Toma Caragiu

24 august, luni, Sf. Sfinţitţ Mc. Eutihie și Cosma Etolul;
       Sf. Mc. Tation
25 august, marţi, Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu;
       Sf. Ap. Tit
26 august, miercuri, Sf. Mc. Adrian și Natalia, soţia sa;
      Sf. Mc. Atic (Post)
27 august, joi, Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia,
      Fanurie și Osie, Ep. Cordovei
28 august, vineri, Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia;
      Sf. Mc. Diomid 
29 august, sâmbătă, †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan
      Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora
30 august, duminică, †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul
       Moldovei și Sf. Cuv. Ioan de la Râșca și Secu, episcopul
      Romanului. Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat)

Bucuria revederii la pensionarii români din Jula

Inaugurarea şi înmânarea cheii 
la grădinița din Micherechi

Autostrada Transilvania,
tot mai aproape de Ungaria

În prag de nou an şcolar

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

P este câteva zile începe noul an şcolar, despre care toţi factorii 
importanţi – autorităţi, profesori sau părinţi, dar inclusiv şi 

copiii – speră să pornească în condiţii normale, obişnuite în anii 
trecuţi. Cu toate că numărul cazurilor de îmbolnăviri cu noul coro-
navirus creşte pe zi ce trece şi în Ungaria, autorităţile în domeniul 
învăţământului au anunţat că anul şcolar 2020/2021 va începe pe 1 
septembrie. Acesta va ţine până pe 15 iunie 2021.

Vacanţele şcolare sunt plănuite între 23 octombrie şi 1 noiembrie 
(vacanţa de toamnă), 19 decembrie şi 3 ianuarie (vacanţa de iarnă), 
1 şi 6 aprilie (vacanţa de primăvară).

Perioada examenelor de bacalaureat (în scris) din toamnă va începe 
pe 16 octombrie, chiar cu examenele la limba şi literatura naţionali-
tăţilor din ţară. Bacalaureatul de toamnă în scris se va ţine până în 
30 octombrie. Examenele orale vor avea loc între 12–16 noiembrie (la 
nivel superior) şi între 23–27 noiembrie (la nivel mediu).

Bacalaureatele de primăvară (în scris) vor începe pe 3 mai 2021. 
Examenele la limba şi literatura naţionalităţilor se vor da în ziua de 
10 mai. Bacalaureatul oral se va da între 3–10 iunie (la nivel superior) 
şi între 14–25 iunie (la nivel mediu).                                                              E.Ș.

A utoguvernarea Românească din Micherechi organizează în 
ziua de luni, 31 august, o festivitate de inaugurare şi înmânare 

a cheii Grădiniţei de Naţionalitate Românească „Grădina Fermecată”. 
Manifestarea va avea loc după amiază, la ora 17.00. Motivul prin-
cipal al evenimentului festiv este că de la 1 septembrie, grădiniţa 
din Micherechi nu va mai fi administrată de Primăria locală, ci de 
Autoguvernarea Românească Locală. Aceasta va fi prima instituţie 
preluată de către o autoguvernare românească locală.                      E.Ș.

L otul Biharia–Borş 
din Autostrada 

Transilvania, finalizat 
100% şi recepţionat pe 
30 iulie, va fi  deschis cir-
culaţiei pe 4 septembrie, 
a anunţat ministrul ro-
mân al transporturilor, 
Lucian Bode. Acesta estimează că încă 85 de kilometri de autostradă vor 
mai fi  inauguraţi până la fi nele anului, scrie ziarul Adevărul.

Pe 4 septembrie se deschide primul tronson de autostradă din 2020, 
lotul Biharia–Borş cu vama Borş 2, pe Autostrada Transilvania”, potrivit 
sursei citate. Tronsonul de autostradă dintre Biharia şi Borş, din judeţul 
Bihor, a fost recepţionat pe 30 iulie, iar de atunci aşteaptă amenajarea 
celui de-al doilea punct de trecere a frontierei dintre România şi Ungaria. 
Alte cinci loturi de autostradă cu o lungime de 85 de kilometri ar trebui 
deschise până la sfârşitul anului, a anunţat ministrul Lucian Bode.
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O doctorandă din România, interesată
de românii din Ungaria

Judith Călinescu

(Continuare în pagina a 5-a)

Judith Călinescu este o profesoară de limba română din Româ-
nia, interesată de comunitatea istorică a românilor din Ungaria. 
În urmă cu câţiva ani, și-a cumpărat o casă de vacanţă în judeţul 
Bichiș, eu însă am cunoscut-o prin munca sa de cercetare în cadrul 
comunităţii românești din Ungaria. Lucrarea ei de doctorat se 

centrează pe aspectele cele mai importante ale vieţii comunităţii 
noastre din ultimele decenii. Prin persoana ei, am descoperit un 
om sincer, deschis, extrem de sensibil, dar și o femeie care știe 
bine ce vrea, care își iubește foarte mult meseria de profesor și 
care este interesată la maxim de viaţa românilor din Ungaria. 

Judith Călinescu s-a născut în 1976, la Reşiţa, unde 
a urmat cursurile şcolii de muzică din oraş, iar apoi tot 
aici a absolvit un liceu teoretic (secţia filologie) în 1994. 
Între 1994–1998 a urmat cursurile Facultăţii de Filologie 
de la Universitatea de Vest din Timişoara, specializarea 
Limba Română – Limba Franceză, iar între 2016–2018 a 
făcut şi un masterat în filologie, la aceeaşi universitate. 
În anul 2018 s-a înscris la Școala de Studii Doctorale a 
Universităţii din Timişoara, domeniul Filologie, fiin-
du-i coordonator ştiinţific doamna prof. univ. dr. Otilia 
Hedeșan. Din 1998 a activat ca profesor de Limba şi 
Literatura Română la Liceul de Artă din Reşiţa, iar mai 
apoi la Colegiul Tehnic Cărăşan din aceeaşi localitate. 
Din 2019 s-a transferat la Liceul de Arte Plastice din 
Timişoara, unde predă aceeaşi materie. Acum, Judith 
este în concediu de studii pentru a-şi termina lucrarea 
de doctorat.

– Cum ajunge o familie din Reșița să își cumpere casă chiar la Mezőko-
vácsháza, în Ungaria?

– În anul 2006 am citit mai multe articole din presa românească 
în care se vorbea despre românii care îşi cumpăraseră case ieftine 
în Ungaria, în zonele de pe lângă graniţa cu România, aşa că m-am 
hotărât să cumpăr şi eu o căsuţă în Ungaria, aproape de punctul de 
frontieră Turnu, în Mezőkovácsháza. Unul dintre factorii care m-au 
determinat să fac asta a fost şi faptul că mama mea are origini ma-
ghiare, aşa că vorbeam limba maghiară în familie, în copilărie, iar un 
alt factor a fost faptul că părinţii mei, fiind pensionari, voiau oricum 
să se mute din apartamentul de la bloc undeva la ţară sau într-un 
orăşel liniştit, unde să aibă o căsuţă cu curte şi grădină.

– Cum ai ajuns să cunoști comunitatea românească 
din Ungaria? Ce știai despre etnicii români de aici, înainte 
de a te înscrie la doctorat?

– Prima dată când am intrat în contact cu comu-
nitatea românească din Ungaria a fost în perioada 
studiilor de masterat, când am participat, alături 
de doamna prof. Otilia Hedeşan, la câteva proiec-
te şi activităţi desfăşurate în cadrul comunităţii 
româneşti de aici. Prin intermediul acestor pro-
iecte am descoperit o comunitate românească de 
dincolo de graniţă interesantă şi provocatoare, iar 
cu cât citeam mai mult despre trecutul ei şi despre 
eforturile făcute de membrii acesteia de a păstra o 
identitate românească de-a lungul multor momente 
dificile ale istoriei, cu atât îmi doream să aflu mai 
multe lucruri. Din acest motiv, am început munca 
de cercetare asupra comunităţii chiar din anii de 
masterat, prin tema lucrării de disertaţie, „Texte şi 

bibliografii despre românii din Ungaria” (al cărei îndrumător ştiinţific 
a fost tot doamna prof. Otilia Hedeşan), în urma căreia am citit şi am 
prezentat cele mai importante volume de cercetare realizate asupra 
comunităţii româneşti de aici, dar şi revistele de cultură şi etnografie 
sau alte publicaţii româneşti apărute în interiorul comunităţii.

De asemenea, tot în perioada masteratului, am efectuat şi un 
stagiu Erasmus de un semestru la Catedra de Limba şi Literatura 
Română de la Universitatea din Seghedin, ceea ce mi-a permis să 
consult şi să aprofundez bibliografia pentru lucrarea de disertaţie, 
dar şi să intru în contact cu membri ai comunităţii, în cadrul unor 
acţiuni şi evenimente la care am participat.
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Bucurie în cer şi pe pământ
Valurile Iordanului au acoperit trupul lui 

Isus. Inima curată şi nedumerită al lui Ioan 
Botezătorul bătea ca un clopot. El simţea ade-
vărul adevărat: „Eu am nevoie să fiu botezat de 
Tine, şi Tu vii la mine?!” Încă nu se dezmeticise 
după cuvintele auzite de cel ce era trimisul lui 
Dumnezeu: „Lasă acum, pentru că aşa ni se cu-
vine să îndeplinim toată dreptatea.” Se pare că 
aceste cuvinte au fost o proorocire referitoare 
la moarta şi învierea Mântuitorului. Cu acelaşi 
elan, cu care-L scufundase în apa râului, acum 
Ioan Îl ridică pe Isus din mormântul simbolic, 
şi în minutul următor, după ce ieşise din apa 
râului, iată, cerurile I s-au deschis, şi Ioan, cu tot norodul de pe maluri 
a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel, şi venind 
peste El. Iar ceea ce urmase, era în acelaşi timp înspăimântător, dar 
şi magnific şi liniştitor. Cu toţii au auzit un glas din ceruri, spunând: 
„Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care îmi găsesc plăcerea.”

Sfânta Scriptură ne relatează acest eveniment extraordinar – da, 
un eveniment ieşit din ordinea obişnuită – cu cuvinte simple, în idei 
scurte. Istoria mântuirii ajunsese la faza, când după predica lui Ioan 
Botezătorul sute de oameni şi-au luat curajul de a mărturisi păcătoşenia 
lor în public. Scufundarea lor în apele Iordanului a exprimat moartea 
simbolică (referitor la viaţa lor păcătoasă trăită până atunci), iar ieşirea 
din apă era începutul simbolic al unei vieţi noi; o viaţă curată şi sfinţită. 
Creştinismul a păstrat până astăzi trăirea acestui şir de momente şi 
evenimente dramatice.

În urma Reformei pornite de Martin Luther, un mic grup de creştini 
au reevaluat forma originală, biblică al botezului, şi au pus în practică 
cuvintele lui Isus, păstrate de evanghelistul Marcu: „Mergeţi în toată 
lumea şi predicaţi Evanghelia la toată creaţia. Cine va crede şi va fi 
botezat, va fi mântuit.” Conform acestor cuvinte, credinţa trebuie să 
anticipe botezul. Nu botezul, ci credinţa este elementul ce ne duce la 
mântuire. „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a 
dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să 
aibă viaţă eternă.”

Când cineva ajunge la momentul de a-şi da seama de păcătoşenia sa, 
când înţelege că Dumnezeu îl iubeşte şi în această stare de pierzanie; 
când află din Biblie, că Isus Cristos s-a jertfit pe cruce tocmai pentru ca 
aceşti oameni de felul lui să se poată scăpa de povara păcatelor lor – nu 
poate face altceva, decât să se închine în faţa bunului Dumnezeu Tatăl, 
să-I mulţumească pentru dragostea cu care îl înconjoară, şi să-şi predea 
viaţa în mâinile Lui puternice.

Acest eveniment îmbucurător s-a întâmplat şi la Biserica Baptistă 
din Chitighaz în ziua de 26 iulie 2020. Două suflete – Mihai Csobán, 
respectiv fiica lui, Fanni Edina Csobán – au auzit în sufletul lor chemarea 
înduioşătoare al lui Isus: „Veniţi la mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi (…) 
şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.”

Fanni a simţit această invitaţie prima dată într-o tabără de tineret 
în vara anului trecut. Gândirea sa şi simţămintele sale, relaţia ei cu 
Isus Cristos s-au ridicat la un grad superior. Toamna s-a prezentat la 
pastorul bisericii cu dorinţa de a realiza aşteptarea biblică referitoare la 
botezul care cununează credinţa celui ce vrea să-l urmeze pe Isus. După 
această cerere a început un proces de „ucenicizare”, adică o cunoaştere 
mai adâncită ale adevărurilor Bibliei. Întâlnirile săptămânale, respectiv 
schimbările pozitive apărute în viaţa adolescentei au adus un fruct ne-
aşteptat, dar cu atât mai dulce! Tatăl lui Fanni, Mihai, i s-a alăturat fiicei 
sale în strădania căutării celor mai preţioase adevăruri, destăinuite de 
Sfânta Scriptură. Odinioară foarte activ în viaţa tineretului comunităţii 

baptiste din Chitighaz – chitarist, membu în cor şi în fanfară – Mihai 
a trăit o „pauză” în viaţa sa sufletească. „Trezirea” a sosit la momentul 
cel mai potrivit, ca să păşească ultima sută de metri până la botezul 
nou-testamental împreună cu fiica lui mai mare.

Pregătirile unui astfel de eveniment sunt întotdeauna efervescente. 
De la găsirea modului de preparare al apei calde pentru bazinul de 
botez, până la decoraţiunea interioară; de la întocmirea programului 
sărbătoresc (să nu fie nici prea lung şi nici prea lat!), până la pregătirea 
agapei de după serviciul divin. Sarcina noastră am făcut-o, iar ceea ce 
mai lipsea a fost completat de Tatăl luminilor, de la Care vine orice 
dăruire bună!

În ziua botezului s-au adunat la Biserica Baptistă din Chitighaz 
foarte mulţi oaspeţi, din cele mai diferite localităţi. Serviciul divin 
sărbătoresc a început cu chemarea la rugăciune a credincioşilor. După 
aceasta a urmat intrarea festivă a botezanţilor şi al păstorilor, în timp 
ce corul intona întrebarea din Cartea Apocalipsei: „Cine sunt aceştia, 
care sunt îmbrăcaţi în haine albe?” După alte servicii muzicale a urmat 
citirea textului biblic ce urma să fie la baza predicii. Citirea textului (2. 
Împăraţi 5: 1-14) şi rostirea predicii a fost făcută de invitatul bisericii, 
pastorul Merényi Zoltán de la Biserica Baptistă din Jula. Marea schim-
bare trupească din viaţa lui Naaman în urma întâlnirii sale cu profetul 
Ezechiel întruchipează schimbarea provenită în sufletul lui Mihai şi 
Fanni în urma întâlnirii lor cu Isus Mântuitorul.

După întrebările puse de pastorul bisericii referitor le crezul botezan-
ţilor, a urmat evenimentul central: botezul nou testamental, efectuat 
conform pildelor biblice. După câteva cântări executate de fanfara 
bisericii au urmat rugăciunile de binecuvântare ale noilor membri. 
În final, am ascultat salutări din partea bisericii-mamă, ale familiei 
şi ale acelui grup de tineri din Jula, în rândurile cărora Fanni şi-a găsit 
prieteni de trup şi suflet.

Cântarea comună de încheiere ne-a amintit de faptul că nu numai 
noi, pământenii, dar şi cerul se bucură „când un păcătos a sosit în casa 
părintească.”                           Füstös Gyula, pastor, Biserica Baptistă Chitighaz
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Să cunoaștem mai bine orașul Jula!

O doctorandă din România, interesată de românii din Ungaria
(Urmare din pagina a 3-a)

Autoguvernarea Românească din Jula şi săptămânalul „Foaia românească” lansează concursul

Concurs cu premii pentru toţi cititorii Foii românești

În jurul Catedralei ortodoxe române din Jula există 
un parc, care azi se numește Sfântului Nicolae. 

Numele cui l-a purtat înainte acest parc și ce legături 
a avut acea persoană cu Fundaţia Gojdu din Pesta?

Oraşul Jula este un renumit 
centru turistic şi balnear. Este 
şi un oraş cu un trecut deose-
bit de interesant, presărat cu 
multe obiective istorice, armo-
nios integrate în peisajul mo-
dern. Din punctul de vedere al 
comunităţii româneşti, Jula 
este considerată o adevărată 
capitală culturală, şcolară şi 
administrativă românească, 
deoarece aici se află majori-
tatea instituţiilor importante 
pentru românii din Ungaria.

Probabil mulţi dintre citi-
torii noştri cunosc oraşul, i-a 
străbătut străzile, i-au vizi-
tat ştrandul. Dar Jula e mai 
mult de atât! Vă invităm să 
o cunoaşteţi pas cu pas, răs-
punzând la o întrebare pe 
săptămână.

Câştigătorul unei runde 
de întrebări va fi  acel cititor 
care trimite patru răspunsuri 
corecte şi complete. În cazul în 
care vor fi  mai mulţi expeditori 
de răspunsuri corecte, câştigă-
torul va fi  tras la sorţi, în mod 
public (on-line).

Câştigătorul lunii august va 
fi  anunţat în primul număr din 
luna septembrie al săptămâ-
nalului nostru.

Întrebarea săptămânii:

3

– Care este tema abordată în lucrarea ta de doctorat?
– Lucrarea de doctorat îşi doreşte să continue cercetarea începută 

prin lucrarea de disertaţie, tema lucrării fiind centrată pe aspectele 
cele mai importante legate de viaţa cotidiană a comuni tăţii, din 
ultimele decenii. Se doreşte o lucrare de sinteză care să prezinte 
cei mai importanţi piloni ai identităţii româneşti (şcoala în limba 
română, biserica românească, presa, instituţiile româneşti), dar şi 
evenimentele culturale, manifestările, festivalurile, taberele sau 
concursurile organizate de comunitate, personalităţile care s-au 
remarcat în interiorul comunităţii în ultimele decenii, de fapt toate 
elementele identitare şi ale vieţii cotidiene care definesc trecutul 
apropiat şi prezentul acestei comunităţi româneşti.

– Lucrarea adună un mare volum de date despre comunitatea românească 
din Ungaria, iar originalitatea abordării constă, între altele, în faptul că 
ai consultat baze de date în mediul online, în arhivele electronice. Cât de 
mult te-ai putut informa din aceste date? Ce impresie ți-a creat ceea ce ai 
citit despre comunitate?

– În prima etapă a cercetării mele am consultat volumele şi pu-
blicaţiile care se pot descărca în format electronic de pe paginile de 
internet ale Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, atât 
volumele cât şi studiile şi articolele din revistele Izvorul, Lumina, Sim-
pozion, monografiile unor localităţi populate de români. La acestea 
s-au adăugat apoi documentele de presă, cum ar fi arhiva online a 
Foii românești, pagina oficială a manualelor şcolare din Ungaria, pa-
gini ale instituţiilor româneşti din Ungaria, dar şi numeroase studii 
şi articole din diverse publicaţii online sau în format tipărit, atât 
din Ungaria, cât şi din România (de exemplu revistele Conviețuirea
sau Din tradițiile populare ale românilor din Ungaria, etc.), în care sunt 
prezentate diverse activităţi sau evenimente legate de comunitatea 
românească de aici. Consider că am avut un noroc extraordinar că 

există atât de multă informaţie accesibilă online, mai ales în con-
diţiile în care, din cauza pandemiei, nu am avut acces în interiorul 
bibliotecilor sau al instituţiilor. Însă având bibliografia în format 
electronic, am putut lucra de acasă chiar şi în timpul stării de urgenţă, 
volumele şi publicaţiile online abordând toate domeniile care mă 
interesau, legate de viaţa socială, culturală, spirituală, educaţională 
a comunităţii. Articolele şi studiile sunt bine documentate ştiinţific 
şi oferă un volum imens de date şi informaţii, mai ales în ceea ce 
priveşte trecutul comunităţii istorice. 

– Știu că, pe cât a fost posibil, ai făcut și muncă de teren. Cum i-ai cu-
noscut pe românii din Ungaria? 

– Pe românii din Ungaria i-am cunoscut, în primul rând, în cadrul 
unor evenimente culturale la care am participat, mai ales în perioada 
stagiului Erasmus din 2018, începând cu membrii Catedrei de Limba 
Română de la Seghedin, dar şi jurnalişti, preoţi sau profesori din 
învăţământul preuniversitar. Am continuat cu un stagiu Erasmus+ 
Placements şi în acest an, la aceeaşi catedră de la Seghedin, având 
astfel acces şi la biblioteca catedrei şi a universităţii, iar în prezent 
am început o serie de interviuri cu diverşi membri ai comunităţii, 
interviuri în urma cărora să pot realiza un tablou actual şi realist 
al vieţii comunităţii din ultimele decenii. Le mulţumesc pe această 
cale tuturor celor care m-au ajutat şi care au acceptat să îşi răpească 
din timpul personal pentru a-mi oferi informaţii preţioase despre 
comunitatea românească de astăzi, pentru că, până la urmă, o comu-
nitate înseamnă în primul rând „oameni”, este definită şi trăieşte prin 
fiecare membru al ei, iar oglinda unei comunităţi nu poate deveni 
clară şi transparentă doar din documente de presă şi din volume de 
cercetare ci, în primul rând, din analiza, informaţiile şi amintirile 
membrilor acesteia.

Anca Becan

În fi ecare număr, vom publica o întrebare legată de orașul Jula, la care așteptăm răspunsurile pe email (foaia@foaia.hu) sau pe 
messenger (https://www.facebook.com/foaiaromaneasca). Răspunsurile corecte pot fi  trimise până în ziua de marţi (ora 24.00) 
după apariţia ziarului. Deci, la întrebarea din săptămâna aceasta puteţi trimite răspunsurile până pe 25 august, marţi, ora 24.00.

 Premiul lunii august 
va fi  o cină

în valoare
de 10.000 de forinţi 

în restaurantul Pivniţa 
cu Bere (Sörpince)

din Jula. 
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Răspunsuri: 1. 1. a; 2. c; 3.a; 4 c; 5. b; 6. a

Laboratorul lui Newton

1

2

3

4

5

6

Lăcomia îți aduce suferință

Integramă pentru copii

Odată, într-un mic oraş, trăia un 
bărbat foarte lacom. Acesta era extrem 
de bogat, iubea aurul şi toate lucrurile 
scumpe. Dar cel mai mult pe lume îşi 
iubea fiica. Într-o zi, bărbatul a găsit în 
drumul lui o zână. Părul zânei era prins 
între ramurile unui copac. Acesta a aju-
tat-o să iasă de acolo, dar pentru că era 
atât de lacom a realizat că are ocazia de 
a-i cere ceva zânei, drept răsplată pentru 
că a ajutat-o.

Zâna i-a spus atunci că îi va îndeplini 
dorinţa, doar să îi spună care este aceas-
ta.

Aş vrea ca tot ce voi atinge de acum înainte să se transforme în 
aur, a spus bărbatul.

Iar dorinţa sa i-a fost îndeplinită de zâna recunoscătoare!

Bărbatul cel lacom a plecat în fugă 
spre casă pentru a le povesti soţiei şi 
fiicei sale despre ceea ce i se întâmplase 
şi despre dorinţa sa, în tot acest timp 
atingând pietre în jur şi privindu-le cum 
se transformă în aur.

Atunci când a ajuns acasă, fiica sa a 
venit să îl întâmpine şi să îl salute. Ime-
diat ce s-a aplecat pentru a-şi lua fata 
în braţe, aceasta s-a transformat într-o 
statuie de aur. Bărbatul a realizat ceea ce 
tocmai a făcut şi de atunci şi-a petrecut 
restul zilelor căutând-o pe zână pentru 

a-i lua înapoi puterea pe care şi-a dorit-o din atât de multă lăcomie.
Morala: Lăcomia îţi va aduce întotdeauna suferinţă.

(sursa: anidescoala.ro)

Cine este autorul celor trei legi ale mișcării?
a) Isaac Newton
b) Galileo
c) Arhimede
d) Benjamin Franklin

Ce știinţă studiază mișcarea?
a) Chimia
b) Bilogia
c) Fizica
d) Geologia

Ce forţă atrage toate obiectele spre centrul Pământului?
a) Gravitaţia
b) Inerţia
c) Forţa de frecare
d) Magnetismul

Care dintre legile mișcării spune că pentru fiecare 
acţiune este o reacţie egală și opusă?
a) Prima lege a mişcării
b) A doua lege a mişcării
c) A treia lege a mişcării
d) Niciuna dintre cele trei

Care dintre legile mișcării spune că este mai greu să miști 
un obiect cu o masă mai mare?
a) Prima lege a mişcării
b) A doua lege a mişcării
c) A treia lege a mişcării
d) Niciuna dintre cele trei

Ce forţă rezistă mișcării dintre două obiecte?
a) Masa
b) Frecarea
c) Gravitaţia
d) Inerţia

Cu ajutorul următoarelor întrebări îţi poţi testa 
cunoștinţele legate de fi zică și legile ei. Răspunde 
cu atenţie și a�lă cât de bine cunoști acest domeniu.

Testează-ţi cunoştinţele!
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Zilele trecute s-au anunţat punctajele necesare pentru ad-
miterea la universităţile din Ungaria, dar tot în aceste zile își 
depun dosarele și acei tineri din comunitatea românească din 
Ungaria care vor să-și continue studiile superioare în România. 
Mai jos puteţi a�la unde își vor continua studiile câţiva dintre 

absolvenţii clasei a 12-a A de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula și 
cum își petrec ultimele zile înainte de o nouă aventură a vieţii 
lor, studiile superioare. Respectând regulile de distanţare și 
benefi ciind de avantajele tehnicii moderne, interviurile de 
mai jos s-au realizat prin messenger.

Ultima vacanță de vară înaintea începerii 
studiilor superioare

– Ce planuri ți-ai făcut după termi-
narea liceului? Unde o să îți continui 
studiile superioare, în Ungaria sau în 
România?

Reka Hanyecz: – După termi-
narea liceului am avut nevoie să 
mă odihnesc puţin, deci nu mi-am 
făcut multe planuri. Mi-am con-
centrat forţele mele pentru uni-
versitate. Îmi voi continua studiile 
în Ungaria, la Seghedin, voi studia 
italiană şi istorie. 

Cristina Cozma: – Imediat ce am 
terminat bacul şi am primit diploma, am început să-mi 
fac dosarul pentru studii în România. Vreau să continui 
la Cluj, la Facultatea de Medicină Veterinară. Sunt foarte 
emoţionată pentru că este un nou început, şcoala, oamenii, 
oraşul, căminul, etc.

Christopher Nagy: – Deja din clasa a 11-a a liceului ştiam 
că aş vrea să-mi continui studiile în România. Pentru admite-
re m-am pregătit din anatomie. Din această materie am vrut 
să dau admiterea la o universitate de medicină din România. 
Planul meu iniţial a fost să continui la universitatea din 
Târgu Mureş, acolo am făcut şi cursurile de pregătire pentru 
admitere, dar din păcate la o parte din aceste cursuri am 
putut participa doar online. În situaţia asta nouă, cauzată de pandemie, 
am avut timp să mă gândesc la anii viitori, am căutat multe informaţii 
despre universităţi, şi până la urmă m-am înscris la Universitatea de 
Medicină din Oradea, unde am şi fost admis.

Daniela Sztrein: – Eu eram sigură, că după terminarea liceului îmi 
voi continua studiile la o universitate din Ungaria, la secţia „studii in-
ternaţionale”. În fi nal, cea mai simpatică universitate pentru mine a fost 
Universitatea din Seghedin.

– De ce ai ales această școală superioară? Ce vrei să devii când vei termina?
R.H.: – Şcoala pe care am ales-o este considerată una dintre cele mai 

recunoscute şi puternice universităţi maghiare. Dar îmi place şi oraşul 
Seghedin. Este un oraş frumos cu o mulţime de clădiri imense, cu parcuri. 
Are o atmosferă îmbietoare. Şi, nu în ultimul rând, este mai aproape de 
Jula. Acolo doresc să devin profesoară de istorie şi de italiană.

C.C.: – Dacă o să termin facultatea vreau să devin medic veterinar. 
Totdeauna aveam o mare dragoste pentru animale, încă de când eram 
mică. Am ales această facultate pentru că ştiam deja cum este la Cluj de 
la fraţii mei mai mari, pentru că şi ei au terminat la medicina veterinară. 
Mi-au povestit foarte mult şi m-am hotărât până la urmă să dau şi eu 
aici. Prima dată am vrut să dau la medicină generală, dar în ultima clipă 
m-am răzgândit şi am ştiut că eu trebuie să dau la medicină veterinară, 
pentru că acea profesie o s-o fac întotdeauna cu drag!

Ch.N.: – Decizia mea a fost puternic influenţată de părerea unor 
foşti colegi de liceu, care învaţă la Oradea, precum şi prestigiul acestei 
universităţi, experienţele bune ale unor cunoştinţe de-ale mele care au 
terminat acolo medicina, precum şi faptul că această universitate este 
aproape de oraşul Jula. Un pic mi-e frică de limba română, dar sper ca 
după greutăţile de la început să înving şi acest obstacol.

D.Sz.: – Eu am ales această şcoală superioară pentru că şi mama mea 
a fost studentă aici şi a avut multe experienţe bune. M-a influenţat şi 
distanţa de la locuinţa mea şi faptul că ştiu bine oraşul Seghedin. Când 
voi termina, vreau să lucrez în domeniul în care m-am specializat, adică 
vreau să mă ocup cu diplomaţie. 

– Cum crezi că va fi  departe de părinții și frații tăi, să înveți într-un oraș 
străin? Aștepți să cunoști oameni noi, prieteni, profesori, etc.?

R.H.: – Ca să fi u sinceră, situ-
aţia aceasta mi se pare ambiva-
lentă. Din 2008 învăţ la Jula. Aici  
am crescut, aici este familia mea, 
prietenele mele. Sunt o persoană 
care nu e capabilă să trăiască fără 
iubire. Știu că primii paşi vor fi  grei, 
dar sunt foarte curioasă şi vreau să 
fac legături noi. O să fi u mai inde-
pendentă.

C.C.: – Spun drept, un pic am fri-
că, pentru că nu am fost niciodată 
căministă. Sper că va fi  foarte bine, 

dar sigur că îmi va fi  dor de familie. Aştept foarte mult să 
încep şcoala, am emoţii dar o să fi e bine toate. Am fost de 
multe ori în Cluj, deci oraşul nu o să fi e foarte străin pentru 
mine, sper să mă descurc de la început!

Ch.N.: – Deocamdată nu ştiu cum va fi  începutul şcolii, 
deoarece nu este sigur că va porni învăţământul direct. Iar 
prin platformele digitale nu va fi  aşa de uşor să-mi încep 
studiile universitare.

D.Sz.: – Sunt sigură că va fi  difi cil la început. La univer-
sitate, mai ales dacă merg într-un alt oraş, voi învăţa să mă 
descurc singură. Va trebui să mă responsabilizez. Universi-
tatea este locul ideal de a întâlni oameni noi, personalităţi 

diferite şi de a face prieteni noi. În concluzie, pot să spun că aştept mult.

– Cu colegii de liceu mai țineți legăturile?
R.H.: – Din fericire, da. Avem un grup de prieteni foarte puternic. Acum 

ne-am întors acasă de la Pécs. Acolo am petrecut patru zile. Nu am avut 
o serbare de rămas bun, o excursie cu clasa, un happy end, deci am creat 
încheierea noastră de fi nal de liceu.

C.C.: – Eu nu prea ţin legatura. Mi-a plăcut cu clasa, dar aveam două 
prietene mai bune, şi în patru ani tot cu ele am fost. Cu toţii ne-am înţeles, 
dar mergem în diferite părţi.

Ch.N.: – După terminarea examenelor de bacalaureat, am început să 
lucrez. Am fost împreună cu un prieten de-al meu în Germania, unde 
am lucrat patru săptămâni.

D.Sz.: – Ţin legătura cu mulţi dintre colegii mei de liceu: avem un grup 
pentru chat pe Facebook, de multe ori organizăm programe împreună 
şi excursii de mai multe zile. 

– Cum îţi petreci vacanţa de vară? Lucrezi undeva sau îți petreci timpul cu 
familia? Ai timp pentru hobby-urile tale?

R.H.: – În vacanţa aceasta nu am vrut să lucrez. Mi-am dorit să fi u cu 
familia, cu prietenii, cu prietenul meu. Aşa am mai mult timp să citesc, să 
mă plimb, să cânt. Sunt mai echilibrată. Am cumpărat lucrurile necesare 
pentru cămin şi aş dori să-mi petrec câteva zile la Seghedin înainte de 
septembrie.

C.C.: – Aceasta este prima vacanţă de vară când mă pot relaxa din 2016 
încoace, de când am început liceul. În fi ecare an am avut ceva de făcut, exa-
mene de limbi, permisul de condus auto sau să învăţ din biologie. Acum 
îmi petrec vacanţa cu familia şi aşteptăm cu toţii să înceapă facultatea.

Ch.N.: – Deocamdată petrec câteva zile de vacanţă cu familia şi cu 
prietenii mei. Facem excursii prin diferite zone ale ţării. Dar ne întâlnim 
destul de des şi cu prietenii de liceu, stăm şi povestim şi, poate sună 
ciudat, deseori jucăm jocuri de societate.

D.Sz.: – În luna iulie am lucrat la Primăria din Chitighaz, dar în fi ecare 
weekend am organizat excursii cu familia mea şi cu prietenii mei. În a 
două jumătate a lunii august voi petrece o săptămână la Lacul Balaton, 
apoi încerc să mă pregătesc pentru noile provocăr. 

E.Ș.

Cristina Cozma Christopher NagyReka Hanyecz

Daniela Sztrein
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Colecție de cuvinte româneşti,
folosite în special în Bihor

Mihaela Bucin

O traducere în maghiară, din creația poetică a lui Ilie Ivănuş,
din anul 1974

Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

În anul 1973, apărea la Jula, ca publicaţie a Uniunii Democratice a 
Românilor din Ungaria, volumul colectiv Muguri, care reunea creaţii 
ale autorilor români din Ungaria. Volumul colectiv era îngrijit şi pre-
faţat de profesorul de la Catedra de română a Universităţii ELTE, din 
Budapesta, Sámuel Domokos. Este prima încercare de a încuraja 
producţiile literare în comunitatea românescă din Ungaria posttria-
nonică şi a rămas o iniţiativă unică, în felul ei. Printre autorii selectaţi 
în volumul Muguri, se află şi Ilie Ivănuş – Ivános Illés (1913–1999), pro-
fesor de liceu, traducător, scriitor, ziarist. La scurt timp după apariţia 
antologiei Muguri, în ziarul Hajdú-Bihari Napló, din 5 mai 1974, apare 
traducerea poeziei Destin de mamă, a lui Ilie Ivănuş, semnată de Gulyás 
Imre, însoţită de câteva rânduri de întâmpinare a volumului colectiv.

bold = magazin de la sat căput = poartă

fioc = sertar

iosag = animale de casă: vaci, cai, oi, capregaliţe = animale de casă: găini, raţe, gâște

corhaz = spital

brâncă = mână

cioci = coceni

colniţă = magazie
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Întâlnirea mult aşteptată
a Clubului Pensionarilor Români din Jula

După mai multe luni de pauză, pe 14 august, s-au întrunit din nou 
membrii Clubului Pensionarilor Români din Jula. De această dată, 
întâlnirea s-a ţinut în Campingul Marc şi au fost sărbătorite şi Măriile, 
doamnele din cadrul clubului pensionarilor care poartă numele Mărie. 
Evenimentul a fost deschis de preşedintele Clubului Pensionarilor, Ioan 
Csóka-Szűcs, care şi-a exprimat dorinţa ca şi în luna care urmează să se 
poată ţine această întâlnire, ba chiar se plănuieşte în această toamnă 
şi o excursie a pensionarilor.

La eveniment a participat şi conducerea AŢRU, organizaţie care a 

oferit masa de prânz pentru participanţi, iar Gheorghe Cozma, preşedin-
tele AŢRU, împreună cu vicepreşedinţii Bertold Netea şi Elvira Ardelean, 
le-au dăruit tuturor Măriilor câte o floare, cu ocazia sărbătorii Sfânta 
Măria-Mare, care se sărbătoreşte pe 15 august.

După luni bune de stat acasă, din cauza restricţiilor cauzate de 
pandemie, membrii clubului de pensionari s-au bucurat de fiecare 
moment petrecut împreună, pentru că aşa cum ne-au mărturisit mai 
mulţi dintre ei „înainte a fost mai sigur să ţinem legăturile numai prin 
telefon, dar acum deja ne-a fost tare dor să ne întâlnim şi personal”. A.B.
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Vine poliţistul acasă, deschide frigiderul, care 
este gol. Îi dă o palmă soţiei.
– Știi de ce?
– Știu, îi răspunde soţia.
A doua zi, frigiderul era plin cu mâncare. Din 
nou, poliţistul îşi atinge soţia.
– Știi de ce?
– Știu, îi răspunde din nou soţia.
A treia zi, frigierul era plin cu mâncare şi 
băutură. Din nou soţia este pălmuită.
– Știi de ce?
– Nu.
– Altă dată nu mai lăsa lumina aprinsă în fri-
gider!

Doctorul, panicat de spargerea unei ţevi, sună 
repede instalatorul.
– Hai, te rog, urgent, toată pivniţa e inundată 
din cauza unei conducte sparte! Apa are deja 
un metru!
– Nu pot, dom’doctor, azi e ziua lu’ ăla micu! 
E sâmbătă, acum sărbătorim, suntem toată 
familia împreună.
– Bine, măi, dar uiţi că dacă cineva se îmbol-
năveşte în familie suni la orice oră, iar eu, 
indiferent de situaţie, vin urgent la tine acasă!
– Aveţi dreptate, în zece minute sunt la dum-
neavoastră!
Ajunge instalatorul, coboară treptele spre 
pivniţă, se opreşte la jumătate şi plosc, plosc, 
aruncă două aspirine în apă.
– Dacă nu scade până luni, sună-mă!

Un pescar, la pescuit într-un loc unde era in-
terzis.
La un moment, paznicul bălţii se apropie de 
acesta şi îi spune:
– Trebuie să plătiţi amenda, aici pescuitul 
este interzis!
– Eu nu pescuiesc, doar îi fac baie râmei aces-
teia, spune pescarul ridicând undiţa din apă.
– Amenda tot trebuie să o plătiţi, pentru că 
râma nu are slip şi aici nu este plajă pentru 
nudişti.

Integramă PERCEPŢII

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

S-a deschis primul Muzeu Art Nouveau
din România

POTIRE: P; P; RABIN; NAVE; BOTOS; ROTA; TA-
SAT; A; R; MINUSCULA; OI; TIVIT; L; CEA; SUITA; 
CAR; GALAT; A; BRE; TABU; LAIATA; JIR; SCRIMA; 
NA; STI; COCHER; ADIACENTE.

Glume

Muzeul Art Nouveau din Ora-
dea, primul de acest gen din Ro-
mânia, realizat în Casa Darvas 
– La Roche, a fost inaugurat pe 
20 august.

Casa Darvas – La Roche este 
una dintre cele mai de preţ bi-
juterii arhitectonice ale oraşului 
Oradea, cu vitralii impresionante. 
Casa a fost construită între anii 
1909 şi 1912 de către fraţii Lász-
ló şi József Vágó în stil Art Nou-
veau-Secession. Situată pe strada 
Iosif Vulcan, la nr. 11, cocheta clă-
dire este unică prin frumuseţea 
şi modernitatea sa, putând sta 

alături de cele mai originale creaţii arhitectura-
le europene de la începutul secolului XX, scrie 
Agerpres.

O atracţie deosebită a casei o reprezintă vi-
traliile ce decorează atât faţadele cât şi încă-

perile principale. Motivele sunt inspirate din natură, 
mai ales din lumea plantelor şi a păsărilor. Prezenţa 
chipului feminin în medalioane conferă un farmec în 
plus compoziţiei decorative. Alte elemente originale 
păstrate sunt benzile din mozaic colorat ce marchează, 
asemeni unor brăţări aurite, baza şi partea superioară 
a coloanelor semicirculare dintre ferestre.

Proiectul de restaurare a Casei Darvas – La Roche în 
vederea valorificării patrimoniului cultural Secession 
a început în ianuarie 2018, lucrările fiind finanţate din 
fonduri europene. Valoarea contractului de execuţie este 
de 4.793.443.71 lei (fără TVA), iar executantul lucrărilor 
de restaurare este S.C. Constructorul Sălard S.R.L.
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Florina Ilis
Pandemia veselă

și tristă

...................................................
24 AUGUST  (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........................................................
25 AUGUST  (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: 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........................................................
26 AUGUST  (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 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
27 AUGUST  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei/Anca Becan 17.30: Reportaje, in-
terviuri 17.55: Încheiere
........................................................
28 AUGUST  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.15: 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........................................................
29 AUGUST  (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........................................................
30 AUGUST  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: Program retrospectiv 
17.55: Încheiere

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
Președinte: 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
Președinte: 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
și Informare al AŢRU
5700 Jula, str. Sáros nr. 17
Director: Mariana Negreu Vetró
E-mail: info@dokkozpontgyula.hu

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

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

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

Lectură

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

miercuri, 26 august, Duna TV, ora 7.25
miercuri, 26 august, Duna World, ora 13.50

Anul acesta, mai precis vara aceasta, 
din motive ştiute de toată lumea a 
lipsit din viţa noastră sezonul fes-
tivalurilor şi concertele de calitate 
sau mai puţin de calitate, pe care le 
oferă publicului. Ca o mică recom-
pensă, în ultima emisiune din luna 
august în limba română a postului 
public de televiziune din Ungaria 
vă oferim secvenţe din trei concerte 
şi interviuri de la trei interpreţi ro-
mâni de muzică populară, oferite în 
Ungaria în ultimii ani. La calitatea 
artei lui Nicolae Furdui Iancu, Dinu 
Iancu Sălăjanu şi Nicolae Voiculeţ 
nu încape nici o îndoială.
Realizator: Ştefan Crâsta

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

FIORD, fiorduri, s. n. Golf marin îngust, 
sinuos şi intrat adânc în uscat, cu maluri 
abrupte şi înalte. [Pr.fi-ord] – Din fr. fjord.

„Florina Ilis publică, în premieră, 
un volum de povestiri. Ea pleacă de 
la pandemie, de la provocarea ac-
tualităţii, cunoscută nouă tuturor, 
pentru a sonda, în situaţiile de via-
ţă imaginate şi povestite aici (care 
pot să fie ale fiecăruia dintre noi, 
tineri şi bătrâni, bolnavi şi sănătoşi, 
temători şi curajoşi etc.), nuanţele 
sufletului omenesc dintotdeauna 
şi de pretutindeni. Florina Ilis face 
această investigaţie atât cu arta, cât 
şi cu forţa unui mare scriitor, care 
ştie să intre în cotloanele vieţii şi 
să le aducă la lumină (expresie).” 
(Sanda Cordoş)

*
Florina Ilis s-a născut pe 26 

august 1968. A absolvit Facultatea 
de Litere şi Școala de Înalte Studii 
Postuniversitare la Universitatea 
„Babeş-Bolyai”, unde în prezent este 
lector dr. la Departamentul de Lim-
bi şi literaturi asiatice. A publicat 
volume de poezie, teatru, eseu şi 
romane, între care Coborârea de pe 
cruce (2001; ediţia a II-a, 2006) şi 
Chemarea lui Matei (2002; ediţia a 
II-a, 2008). Romanul Cruciada copi-
ilor (2005) a fost distins cu Premiul 
României literare şi al Fundaţiei „Ano-
nimul” Cartea anului 2005, Premiul 
pentru Proză al revistei Cuvântul, 
Premiul pentru Proză al Radio Ro-
mânia Cultural, Premiul pentru 
Proză al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, Premiul „Ion Creangă“ al Aca-
demiei Române, Premiul „Courrier 
International”, Paris (2010). Acesta 
a fost tradus în limbile ebraică, ma-
ghiară, spaniolă, italiană, franceză 
şi sârbă. În 2006 a apărut romanul 
Cinci nori colorați pe cerul de răsărit 
(tradus în limba italiană), inspirat 
de experienţa sa japoneză. În 2012 
a publicat Viețile paralele (tradus în 
limba franceză), distins cu Premiul 
pentru Proză al Uniunii Scriitorilor 
din România, Premiul Ziarului de Iași, 
Premiul Radio România Cultural, 
Premiul Colocviului Romanului Ro-
mânesc de la Alba Iulia, iar în 2018 a 
publicat romanul Cartea numerilor.

Cartea a apărut la Editura Polirom.
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S ărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cunoscută în popor 
şi cu numele de Sântămăria Mare în credinţa ortodoxă şi 

Ridicarea la Cer a Fericitei Fecioare Maria în cea catolică, este 
una din cele mai mari sărbători creştine, care comemorează, pe 
15 august, săvârşirea din viaţa pământească, învierea şi slăvirea 
Maicii Mântuitorului Iisus Hristos.

Cu ocazia praznicului, pe 15 august, Sfânta Liturghie Arhierească 
din Biserica Ortodoxă Română din Micherechi a fost oficiată de 
către PS Siluan, Episcopul românilor din Ungaria, alături de care 
a slujit parohul Ioan Bun, pr. protosingel Visarion Tuderici, pr. Ionuț 
Negrău de la Săcal şi arhidiaconul Emanuel Văduva.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Siluan a vorbit credin-
cioşilor despre rolul şi importanţa deosebită a Maicii Domnului 
în viaţa fiecărui credincios, care aşteaptă cu multă bucurie acest 
praznic, în fiecare an, iar în România se organizează pelerinaje şi 
slujbe de priveghere în multe locuri şi mânăstiri care au icoane 
făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, cum este şi pelerinajul 
de la Mănăstirea Nicula, dar şi de la multe alte mănăstiri şi biserici 
care o au ca ocrotitoare pe Maica Domnului.

În după amiaza aceleiaşi zile, în biserica din Micherechi a fost 
oficiată şi Taina Sfântului Maslu de Obşte, o tradiţie veche de 
mai multe zeci de ani în viaţa acestei parohii şi care este primită 
de credincioşi cu multă bucurie. Soborului slujitor de la Sfânta 
Liturghie i s-a alăturat la maslu şi pr. Aurel Becan de la Cenadul 
Unguresc. 

Sfântul Maslu este şi un mijloc pastoral de a-i ţine pe credin-
cioşi aproape de biserică, dar în primul rând este lucrarea sfântă 
săvârşită în numele Sfintei Treimi prin care se împărtăşeşte cre-
dincioşilor harul nevăzut al tămăduirii sau uşurării suferinţelor 

trupeşti, întărirea sufletească şi iertarea păcatelor. După fiecare 
rugăciune din cele şapte ale rânduielii acestei taine, preoţii au 
mers printre credincioşi pentru a-i unge cu untdelemn sfinţit 
în vederea vindecării sau întăririi trupeşti şi a celei sufleteşti, şi 
tot cu mir şi apă sfinţită au fost stropite produsele şi veşmintele 
aduse de credincioşi la biserică pentru binecuvântare. 
Atât la Sfânta Liturghie, cât şi la finalul Sfântului Maslu, un grup 
al credincioşilor din parohie, împreună cu tineri şi copii, au inter-
pretat pricesne legate de Adormirea Maicii Domnului. Iniţiatoarele 
acestui grup sunt profesoara Viorica Oros Petrușan, învăţătoarea 
Tünde Cefan Cora şi Monica Gomboș, care doresc să apropie tot mai 
mulţi tineri de biserică şi doresc să organizeze pe viitor o orga-
nizaţie ortodoxă în scopul cunoaşterii şi promovării credinţei 
străbune în rândul tinerilor şi consătenilor lor, sprijinite de către 

pr. paroh Ioan Bun. Potrivit 
acestei iniţiative, la sfâr-
şitul acestei săptămâni, 
parohia din Micherechi va 
găzdui două zile de activi-
tăţi pastorale şi culturale 
cu toţi credincioşii din pa-
rohie, indiferent de vârstă, 
care doresc să participe la 
aceste acţiuni.

A.B.

Slujbă arhierească și Maslu de obște
la Micherechi, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului
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hu, Editor responsabil: Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, 5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8. Internet: www.romanul.hu, uniunea@romanul.hu. 
Tiparul: Schneider Nyomda Kft, 5700 Jula, str. Károly R. nr. 7. Index: 25291. ISSN 1418-8341. Abonamente în judeţele Bács-Kiskun, Bichiş şi Ciongrad 
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