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Credincioşi ortodocşi
cu gândul la viitor,
în Micherechi

Pe 1 septembrie
începe un nou
an şcolar

„Ne-am dori să fi m
şi în continuare
o şcoală model”
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Pe 30 august se împlinesc 33 de ani de când, în anul 
1987, s-a stins din viață dansatorul Gheorghe Nistor 
din Micherechi, distins cu premiul „Maestru al Artei 
Populare”. 

Gheorghe Nistor s-a născut la 6 mai 1922, într-o 
familie de țărani, fi ind trei copii la părinți. După ce a 
terminat cele șase clase primare a muncit în gospo-
dărie și pe pământ alături de părinți. S-a căsătorit pe 
14 mai 1942 cu o fată din satul său natal, Maria Buta, 
iar la un an după aceea a fost luat pe front, dar în 1944 
s-a întors acasă. Condițiile vitrege de trai, pământul 

neroditor, au obligat fi ecare familie din Micherechi să lucreze din zori 
până-n noapte pentru a-și asigura cele necesare traiului. În pofi da 
acestor vicisitudini, localnicii se foloseau de toate împrejurările pentru 
a se întâlni și a petrece împreună. Gheorghe Nistor a iubit dansurile 
populare și folclorul de mic copil, astfel că încă din anul 1945 este 
membru fondator al unei asociații de dansuri populare din localitate. 
În anul 1948 a luat fi ință formația de dansuri populare din Micherechi. 
Dansurile lui sunt mult îndrăgite de tineri, iar ținuta lui caracteristică 
a fost luată drept model pentru sute de dansatori. 

Prin Gheorghe Nistor, dansurile populare din Micherechi au devenit 
cunoscute nu doar în țară, ci și în afara frontierelor Ungariei. Arta lui a 
transmis-o bucuros și altora. A fost unul dintre jucăușii cei mai vestiți 
din acea perioadă, care apoi prin măiestria interpretativă deosebită a 
devenit maestrul artei populare.
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Poza săptămânii
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Omul săptămânii
Gheorghe Nistor

31 august, luni, Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii
     Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina.
  1 septembrie, marţi, †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv.
     Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe
     din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
  2 septembrie, miercuri, Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul,
     Patr. Constantinopolului (Post)
  3 septembrie, joi, Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
  4 septembrie, vineri, Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc
     Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
  5 septembrie, sâmbătă, Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta
     Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul
  6 septembrie, duminică, Pomenirea minunii Sf. Arhanghel
     Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie. Duminica
     a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi)

Da, bine vedeţi, 
în oraşul 
turistic Jula 
există un bistro 
cu numele… 
MANELE

Pe 1 septembrie începe
un nou an şcolar

Această revistă a fost tipărită cu sprijinul parțial 
al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
Conținutul acestei reviste nu reprezintă poziția oficială 
a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

www. mprp.gov.ro

Concurs lansat de AŢRU 
pentru organizaţii civile, 

biserici şi autoguvernări locale
Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria a 

lansat un nou concurs, prin care se vor distribui în total 4 milioane de forinți. 
Concursul are ca scop sprijinirea culturii românilor din Ungaria, a activi-

tăților culturale, educaționale și bisericești, a tradițiilor românești, a unui 
stil de viață sănătos, a sportului și a egalității de șanse.

La concurs pot participa: organizații civile înregistrate în Ungaria, con-
fesiuni bisericești care funcționează pe teritoriul Ungariei, autoguvernări 
românești locale, care prin activitățile lor susțin cultura românească, edu-
cația, activitățile bisericești, tradițiile românești, un stil de viață sănătos, 
sportul și egalitatea de șanse.

Dosarul pentru concurs trebuie să cuprindă: 
numele organizației, adresa, sediul, numărul de impozit, numărul de 
înregistrare al organizației, numele și datele de contact ale persoanei 
responsabile
numele băncii și numărul de cont al solicitantului
numele concursului
scopul subvenției solicitate, suma solicitată
calculul costurilor pentru utilizarea subvenției
data de început și de încheiere a realizării obiectivului propus

Documente care trebuie atașate cererii:
o copie a documentului de bază (statutul) al organizației civile 
declarație scrisă a solicitantului organizației civile privind inventarierea 
obiectelor mai valoroase de 100 mii �t
Dosarul de concurs se va înainta într-un exemplar, cu atașarea docu-

mentelor solicitate.
Dosarele pot fi  depuse până pe 31 august 2020, în formă printată, la 

Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, 5700, Gyula, str. Eminescu 
nr. 1., sau în formă electronică la adresa de e-mail: atru@globonet.hu. 

Autoritățile în domeniul învățământului din Ungaria au anunțat că 
anul școlar 2020/2021 va începe pe 1 septembrie în condiții normale, însă 
cadrele didactice sunt pregătite pentru orice schimbare, în cazul în care va 
fi  posibilă o trecere la predarea online. Unele școli au deschiderea festivă a 
anului școlar în zilele de 31 august și 1 septembrie, școala generală bilingvă 
din Chitighaz ține festivitatea de deschidere a noului an școlar sâmbătă, 29 
august. Odată cu începerea anului școlar și pentru elevii de naționalitate, 
am sunat toate instituțiile de învățământ românesc să a�lăm cu ce efectiv 
încep noul an școlar.

Şcoala bilingvă din Aletea se bucură în clasa întâi de 20 elevi, și va avea 
un total de 112 elevi. Şcoala bilingvă din Bătania are 14 elevi în clasa 1, din 
totalul de 126 de elevi. Şcoala bilingvă din Micherechi se bucură anul acesta 
de 9 elevi de clasa 1 și 97 de elevi în total. Şcoala bilingvă din Chitighaz are 
un număr de 15 elevi în clasa 1, iar totalul de elevi în instituție este de 133. 
Cu cei mai mulți copii de clasa întâi, 39 la număr, împărțiți în două clase 
paralele, se mândrește școala generală din Jula, care în acest an va avea un 
efectiv total de 450 elevi în școala generală și la liceu. Şcolile comasate de 
la Bedeu și Săcal au împreună 16 elevi noi, dintre care 6 au început clasa 1 
la Bedeu și 10 la Săcal. Totalul de școlari în cele două instituții este de 127 
de elevi. Liceul românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula anul acesta începe 
anul școlar cu două clase paralele, în clasa a 9-a, cu 46 de noi boboci.

Conform conducerilor instituțiilor de învățământ, numărul celor înscriși 
în clasa întâi se poate schimba pe parcursul anului școlar.                              A.B.
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„Ne-am dori să fim şi în continuare o şcoală model”

Viorica Şutea

(Continuare în pagina a 5-a)

Viorica Șutea, directoarea Şcolii generale şi Grădiniţei Ro-
mâne „Lucian Magdu” din Bătania, predă în această instituţie 
din anul 2009, când s-a transferat de la şcoala maghiară din 
Bătania, unde a predat timp de 25 de ani, şi unde 14 ani a fost 
director adjunct. Din anul 2011 a fost director adjunct la Şcoala 
Generală „Lucian Magdu”, iar anul acesta, de la 1 august, după 

ce fostul director al instituţiei Iulia Olteanu a ieşit la pensie, 
Viorica Şutea a obţinut prin concurs postul de director al şcolii 
româneşti. Doamna director ne vorbeşte despre cum aşteaptă 
începerea anului şcolar şi despre rolul pe care îl are şcoala 
românească din Bătania în cadrul comunităţii româneşti din 
Ungaria.

– Doamna director, ce va 
determinat să alegeți cariera 
de profesor?

– De copil mic mi-am 
dorit să devin profesor. 
Mi-a plăcut la școală, mi-a 
plăcut atmosfera școlii și 
copil fiind, dar și acum este 
la fel. Am avut și profesori 
extraordinari la școala din 
Micherechi, unde am făcut 
primele opt clase, de care 
îmi aduc aminte cu mult 
drag. De la fiecare profe-
sor am primit ceva, care m-a 
format în diferite domenii. 
Îmi plac copiii foarte mult, 
altfel nici nu poți să fii dedi-
cat în totalitate elevilor. Am și eu trei copii, adică o familie mare, 
și îmi place foarte mult să-i văd cum se dezvoltă, iar când vezi 
roada muncii nu poți să fii decât fericit. Poate că rezultatele nu 
vin imediat, însă dacă vezi că foștii tăi elevi au devenit oameni 
buni, au rezultate bune, s-au realizat, asta te motivează. Dragostea 
față de copii m-a motivat să mă fac profesor și să le împărtășesc 
din ceea ce știu eu, cunoștințele și experiențele pe care eu le-am 
acumulat, pentru a-i ajuta în lumea asta grea. Fiecare zi are gre-
utățile ei și trebuie să trecem cu bine peste toate. 

După universitate, am început să lucrez prima dată la școala 
maghiară din Bătania. Ne-am mutat aici, pentru că aici am primit 
loc de muncă împreună cu soțul meu, care este profesor de română 
și sport. Am predat 25 de ani la școala maghiară, iar în anul 2009 
am avut posibilitatea să vin la Şcoala Românească „Lucian Magdu”. 
Directorul școlii, doamna Iulia Olteanu, a fost profesoara mea de 
limba română în liceu, despre care trebuie să spun că a fost cea 
care m-a făcut să iubesc limba și literatura română. Atunci a fost 
profesor începător la Liceul Românesc din Jula, și venită de la 
Universitatea din București vorbea așa de frumos limba literară 
încât noi, elevii, eram fascinați de ea. Eram prima ei clasă pe 
care a pregătit-o pentru bacalaureat. Doamna Iulia iubea mult 
literatura română, iar această dragoste față de limba și literatura 
română mi-a inspirat-o și mie, așa am devenit și eu profesor de 
limba și literatura română și maghiară. Deci, în anul 2009, când 
am venit la școala românească, am întâlnit-o aici pe Iulia, iar când 
școala românească a fost preluată de către AȚRU, Iulia a spus că 
așa simte de parcă a ajuns acasă, în familie, când a fost preluată 
școala de la primăria locală. Iar acest lucru am simțit și eu prin 
transferul meu la școala românească, am simțit că sunt printre 
ai mei, parcă am fost plecată undeva și acum am revenit acasă. 

– Cu ce gânduri începeți noul an şcolar, ținând cont totodată şi de 
condițiile acestei perioade în care trăim, în care nu ştim de pe o zi pe 
alta ce restricții ni se pot impune?

– Ca să organizezi un nou an școlar nu a fost ușor niciodată. 
Acum, pe lângă toate noutățile unui început de an școlar, în ceea 
ce privește noul curriculum național care se introduce treptat în 
clasa întâi, a cincea și în clasa a noua, avem confruntări și cu noul 
coronavirus. Este foarte greu să ne organizăm, fiindcă nu știm 
ce aduce ziua de mâine. Ne pregătim așa că vom începe școala 
în mod normal, dar o să fim pregătiți și pentru o formă hibridă, 

Interviu cu Viorica Şutea, noul director al şcolii generale româneşti din Bătania

dacă situația de urgență ne obligă, dar suntem pregătiți și pentru 
forma digitală, pe care am încercat-o și avem și experiențe din 
perioada anului trecut școlar. Tocmai zilele acestea am primit 
protocolul de funcționare, care trebuie respectat în instituțiile 
de învățământ și care conține aproximativ 70 de puncte. Şi noi cu 
angajații școlii, chiar astăzi am avut o ședință la care am trecut 
peste punctele acestui protocol, am discutat despre el și o să ne 
formăm un protocol al nostru și pentru școală, și pentru grădiniță. 

– Ca nou director al acestei instituții permiteți-mi să vă întreb, care 
credeți că este misiunea acestei şcolii româneşti în cadrul comunității 
românilor din Bătania şi a comunității românilor din Ungaria, în general?

– De fiecare dată când vorbim despre naționalități, trebuie să 
ne gândim în primul rând la strămoșii noștri. Ei au trăit aici, și-au 
făcut biserică, școală, grădiniță, și au încercat ei să rămână ei, să 
rămână români. Misiunea noastră este să trăim și să supraviețuim 
și noi mai departe, prin păstrarea limbii române, prin păstrarea 
și promovarea culturii, prin păstrarea obiceiurilor. Iar școala 
are în asta un rol important, este centrul în care toate acestea 
se pot desfășura și promova. Adică, școala noastră a avut rolul 
prin diferite activități, să comunice toate valorile românilor din 
Bătania și pe viitor.
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Slujire Arhierească la Paraclisul Românesc 
din Seghedin

Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Sâmbătă, 22 august 2020, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria a săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească la Paraclisul Românesc cu hramul „Bunavestire a Maicii 
Domnului” și „Sfântul Siluan Atonitul”, din Seghedin, împreună cu 
un sobor format din pr. Aurel Becan, paroh la Cenadul Unguresc și 
protopop ortodox român de Seghedin, pr. Dalibor Milencovici, paroh 
al bisericii ortodoxe sârbe din Seghedin, pr. Ionuț Negrău, paroh la 
Săcal și arhidiac. Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Jula. 

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Siluan a vorbit 
despre rolul și importanța deosebită pe care le are Maica Domnului 
în Biserica noastră Ortodoxă, deoarece ne aflăm încă în perioada 
binecuvântată a Praznicului Adormirii Maicii Domnului, care are 
odovania în această Duminică, iar Paraclisul Românesc din Seghedin 
îi este închinat Maicii Domnului, la o altă sărbătoare importantă a ei, 
și anume la Praznicul Buneivestiri, dar, din păcate, în acest an, deși 
era programat atunci, sluiba de hram nu s-a mai putut ține din cauza 
izbucnirii pandemiei de coronavirus. Maica Domnului este cea care 
poartă de grijă creștinilor în toate împrejurările din viața lor, fie de 
bucurie, fie de încercare și ea le oferă grabnic ajutorul tuturor celor 
care aleargă la ea cu rugăciune o cinstesc și o iubesc ca pe o mamă 
duhovnicească a lor.

La final, Ierarhul și-a exprimat bucuria de a putea răspunde invi-
tației părintelui Aurel Becan de a sluji la Seghedin, cu acest prilej, iar 

acesta a adus mulțumire Bunului Dumnezeu, arhiereului și celorlalți 
clerici împreună-slujitori, pentru această frumoasă slujire și pentru 
atmosfera de comuniune frățească, inter-ortodoxă, care a animat-o. 
Mulțumiri pentru invitație și împreună-slujire a adus și pr. Dalibor 
Milencovici, care a participat la această sărbătoare cu binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Lukijan, Episcopul Ortodox Sârb de Ungaria și 
Administrator al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara.

După slujbă, credincioșii au fost invitați la o agapă comună, oferită 
din partea Parohiei la restaurantul românesc al lui Lucian Doroiman, din 
Seghedin, român din Timișoara, stabilit de multă vreme în Seghedin.

La Seghedin există o biserică ortodoxă sârbă construită între anii 
1773–1778 și o biserică ortodoxă maghiară, aflată sub jurisdicția 
Patriarhiei Moscovei, iar din anul 1995 a fost înființată și o Parohie 
Ortodoxă Românească, la inițiativa pr. Aurel Becan, care în ultima 
duminică din lună a făcut Sfânta Liturghie în limba română, în biserica 
sârbească, cu binecuvântarea și aprobarea Episcopului Ortodox Sârb. 
Ca urmare a propunerii venite din partea conducerii Hotelului Forrás 
din Seghedin, într-o sală pusă la dispoziție în incinta hotelului, a fost 
amenajat acest Paraclis Românesc cu hramurile „Bunavestire a Maicii 
Domnului” și „Sfântul Siluan Atonitul”, care a fost sfințit în data de 
10 iulie 2017, iar de atunci înainte se săvârșesc aici slujbe în limba 
română pentru comunitatea românească care trăiește în Seghedin.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

Calendarul ortodox și cel catolic mar-
chează, la 29 august, Tăierea capului Sfân-
tului Prooroc Ioan Botezătorul, ultima mare 
sărbătoare din anul bisericesc.

Capul Sfântului Ioan a fost, de-a lun-
gul istoriei, de trei ori pierdut și de trei ori 
aflat. Prima și a doua aflare a capului sunt 
marcate pe 24 februarie, iar a treia aflare a 
capului este prăznuită pe 25 mai.

De fapt, dintre toți sfinții întâlniți în ca-
lendarul creștin ortodox, Sfântului Ioan 
Botezătorul îi sunt dedicate cele mai multe 
zile de prăznuire: alături de cele două deja 
menționate, avem Nașterea – 24 iunie, Tăie-
rea capului – 29 august și Soborul Sfântului 
Ioan Botezătorul – 7 ianuarie, precum și 
Zămislirea – 23 septembrie.

Sfântul Ioan Botezatorul s-a născut în 
cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. 
Mama sa, Elisabeta, era descendenta semin-
ției lui Aaron. Nașterea proorocului Ioan 
s-a petrecut cu șase luni înaintea nașterii 
lui Iisus, iar vestea a fost adusă de îngerul 
Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu.

Ioan s-a retras în pustiu, unde a dus o viață de aspre nevoințe, până 

când i s-a poruncit să înceapă să predice. Ioan a 
avut rolul de a pregăti poporul pentru venirea lui 
Hristos, dar și pe acela de a-L descoperi lumii ca 
Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Pe când se afla întemnițat în castelul de la 
Maherus, Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui 
nelegiuit cu Irodiada, care era soția fratelui său. 
La un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de naș-
tere, Irod a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, 
la cererea Irodiadei, după ce Salomeea, fiica ei, 
care dansase și plăcuse oaspeților și îndeosebi lui 
Irod, a cerut capul Botezătorului ca recompensă. 
Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui Irod, este 
cea care a îngropat capul sfântului la Ierusalim, 
pe muntele Eleonului, într-un vas de lut.

Teologii pun Tăierea capului Sfântului Ioan 
Botezătorul, alături de Schimbarea la Față a 
Domnului și de Adormirea Maicii Domnului. 
Astfel Schimbarea la Față semnifică chipul pe 
care îl va avea omul unit cu Hristos, Adormirea 
Maicii Domnului semnifică mutarea celei care 
L-a purtat pe Hristos, cu întruparea ei, la ceruri, 
iar Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul semnifică 

faptul că toți cei care au preaslăvit pocăința vestită de Sfântul Ioan 
Botezătorul vor ajunge în rai.
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Să cunoaştem mai bine oraşul Jula!

„Ne-am dori să fim şi în continuare o şcoală model”
(Urmare din pagina a 3-a)

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

Concurs cu premii pentru toţi cititorii Foii româneşti

Clădirea în stil secession de la colţul străzilor Eminescu 
şi Vár este cea mai frumoasă clădire din Oraşul Mare 
Românesc din Jula. Azi aici este sediul Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria. Din datele recensământului 
din 1880 ştim că primul proprietar al casei a fost familia 
lui Gheorghe Mişcuţa. Decenii de-a rândul, în clădire a 
fost măcelărie, cu diverşi proprietari. Înainte să devină 
sediul AŢRU, ce întreprindere a funcţionat aici?

Orașul Jula este un re-
numit centru turistic și 
balnear. Este și un oraș cu 
un trecut deosebit de inte-
resant, presărat cu multe 
obiective istorice, armoni-
os integrate în peisajul mo-
dern. Din punctul de vedere 
al comunității românești, 
Jula este considerată o ade-
vărată capitală culturală, 
școlară și administrativă ro-
mânească, deoarece aici se 
a�lă majoritatea instituțiilor 
importante pentru românii 
din Ungaria.

Probabil mulți dintre ci-
titorii noștri cunosc orașul, 
i-a străbătut străzile, i-au 
vizitat ștrandul. Dar Jula e 
mai mult de atât! Vă invităm 
să o cunoașteți pas cu pas, 
răspunzând la o întrebare 
pe săptămână.

Câștigătorul unei runde 
de întrebări va fi  acel cititor 
care trimite patru răspun-
suri corecte și complete. În 
cazul în care vor fi  mai mul-
ți expeditori de răspunsuri 
corecte, câștigătorul va fi 
tras la sorți, în mod public 
(on-line).

Câștigătorul lunii august 
va fi  anunțat în primul nu-
măr din luna septembrie al 
săptămânalului nostru.

Întrebarea săptămânii:

4

În fi ecare număr, vom publica o întrebare legată de oraşul Jula, la care aşteptăm 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 1 septembrie, 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. 

– Cu ce planuri de viitor ați început acest nou stagiu ca director al şcolii 
din Bătania?

– Când m-am pregătit să-mi înaintez concursul pentru postul de 
director și să-mi adun dosarul atunci am citit despre concursuri, 
că în două cazuri este foarte greu să-ți planifici ceva pentru cinci 
ani. Şi unul dintre aceste cazuri este, de exemplu, dacă vrei să devii 
directorul unei școli bune este foarte greu să scrii nu știu ce lucruri, 
pentru că poate sunt atinse toate și pe toate domeniile. Exact la 
asta m-am gândit și eu. Ce noutate ai mai putea să aduci, pentru că 
suntem o școală mereu în creștere, adică asta înseamnă că facem o 
muncă de calitate. Această calitate este cunoscută și recunoscută în 
orașul nostru, iar acest lucru doar așa se poate face dacă avem cadre 
didactice foarte active, bune și care depun o muncă de calitate. Avem 
și foarte multe activități organizate nu numai pentru școală, ci și 
pentru școlile românești din Ungaria. Avem relații foarte bune cu 
cadre didactice și cu școli din țara-mamă, în păstrarea tradițiilor avem 
echipe de dansuri, avem coruri, elevii sunt foarte creativi, talentați, 
deci, toate, toate merg pe un făgaș bun și calea aceasta aș vrea să o 
urmez. Bineînțeles că împreună cu corpul profesoral și cu partenerii 
externi. Avem noroc cu Biserica Ortodoxă Română din Bătania, cu 
pr. Marius Vidican, ne sprijină și Autoguvernarea Românească locală, 
președintele Gheorghe Mihuț este deschis pentru tot ajutorul cerut, 
ori la grădiniță, ori la școală, iar susținătorul școlii, Autoguvernarea 
pe Țară a Românilor din Ungaria este alături de noi. Planul meu ar 

fi să rămânem în continuare tot așa de buni, și dacă se poate, și știu 
că se poate dacă faci ceva bine se poate și mai bine. Deci, ne-am 
dori să fim și în continuare o școală model. Am devenit din nou, din 
anul 2020, școală model a Oficiului pentru învățământ și ne-am dori 
ca și în viitor să ne putem împărtăși bunele practici și altor școli și 
grădinițe românești din Ungaria.                                                     Anca Becan
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Tabără pentru copii,
de pictat icoane pe sticlă, la Szentendre

În perioada 17–21 august 2020, în orașul Szentendre, din nordul 
Ungariei, situat nu departe de Budapesta, s-a desfășurat o tabără de 
pictat icoane pe sticlă, la care au participat un număr de 10 elevi, din 
Szentendre și din Micherechi. Tabăra a fost organizată cu sprijinul 
Autoguvernărilor Românești din sectorul VII din Budapesta și din 
orașul Szentendre, informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe 
Române din Ungaria.

În cadrul taberei, copiii au învățat să picteze icoane pe sticlă, sub 
îndrumarea părintelui Cosmin Pop, preot paroh la Jaca. Pr. Cosmin Pop 
se îndeletnicește de mulți ani cu pictura și sculptura bisericească și a 
organizat numeroase tabere de pictat icoane pe sticlă, pentru copii 
din Jaca, Budapesta, Micherechi, Otlaca-Pustă, iar acum, pentru prima 
dată, la Szentendre, oraș care este și un centru al comunității ortodoxe 
sârbe din Ungaria, aici găsindu-se și Reședința Episcopului Ortodox 
Sârb, dar și alte minorități naționale, între care și câțiva români.

Din Micherechi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, 
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și cu sprijinul 
Primăriei, a participat la tabără un grup de 5 elevi (din clasele 4–8), 
împreună cu părintele protosinghel Visarion Tuderici, profesorul lor 
de religie și secretar eparhial.

Pe lângă orele de pictură, copiii au luat parte și la programe 

religioase zilnice de rugăciuni, dar și la programe recreative, ei 
fiind cazați într-un campus special amenajat pentru tineri pe insula 
Papsziget, de pe Dunăre, de lângă orașul Szentendre.

Împreună cu pr. Marius Maghiaru, protopopul român de Budapesta și 
președintele Autoguvernării Românești din sectorul VII din Budapesta, 
cu pr. protosinghel Visarion Tuderici, secretar eparhial și însoțitorul 
grupului din Micherechi și cu pr. Cosmin Pop, copiii au făcut o croazieră 
pe Dunăre, pornind de la Visegrad, cunoscut în istorie din anul 1335, 
prin relațiile stabilite încă de atunci între Boemia, Polonia și Regatul 
Ungar, iar între anii 1323–1408 de aici se conducea Regatul Ungar.

Joi, 20 august, elevii au vizitat Muzeul Satului de la Szentendre, 
cel mai mare muzeu în aer liber din Ungaria, iar vineri, 21 august, în 
ultima zi a taberei, copiii au vizitat orașul Esztergom, care găzdu-
iește Catedrala Romano-Catolică, datând de la jumătatea secolului 
al XIX-lea, care a putut fi văzut și de pe cealaltă parte a Dunării, din 
orașul slovac Sturovo. Cazarea, materialele de lucru, masa, croazie-
ra pe Dunăre și intrarea la obiectivele turistice au fost susținute de 
organizatori, respectiv cele două autoguvernări romanesti (sectorul 
VII, președinte: Marius Maghiaru) și din Szentendre (președinte: 
Iulia Pantea), iar deplasarea a fost asigurată de Primăria Comunei 
Micherechi.
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– Am avut un rezultat foarte 
bun la bacalaureat, așa am reușit 
să obțin primul loc la Oradea, la 
Universitatea Creștină Partium, 
Facultatea de Stiințe Economice 
și Sociale la Economia Comerțu-
lui, Turismului și Serviciilor. M-am 
gândit foarte mult la viitorul meu 
și sincer să spun, nu prea știu ce 
profesie mi-aș alege cu siguranță. 
Împreună cu părinții mei am de-
cis să aleg această școală, pentru 
a ajuta dezvoltarea afacerii fa-
miliei mele, Restaurantul Miska 
din Dorobanți. Abia aștept să fiu 
studentă în Oradea. Nu cred că 

va fi greu să mă obișnuiesc cu căminul și cu colegii, deoarece și la 
„Bălcescu” am stat la cămin și mi-a plăcut foarte mult. Sunt curioasă 
să aflu cum sunt anii de student, doresc să fac cunoștințe noi, dar 
îmi păstrez și prieteniile vechi. Cu colegii de liceu ținem legătura mai 
ales prin internet și sper că prieteniile legate vor rămâne prietenii 
pe o viață. Vacanța aceasta a fost foarte ciudată, cu pandemia și 
restricțiile legate de aceasta. A fost bine că am petrecut mult timp 
cu familia mea și am lucrat la restaurantul nostru. Am avut timp și 
de prietenii mei, ne-am întâlnit foarte des și am avut posibilitatea 
să-mi practic hobby-ul, dansul popular.                                                    E.Ş.

– După liceu o să-mi continui 
studiile în România, la Universi-
tatea Creştină Partium Oradea, 
unde o să fac artă şi grafică. 
După terminarea studiilor su-
perioare aş dori să mă ocup cu 
grafică, mai ales grafică digitală, 
animaţii sau benzi desenate. O 
să fie o chestie deosebită, neo-
bişnuită, mi se va schimba viaţa. 
O să învăţ în ţară străină, depar-
te de casa părintească, departe 
de familie, între oameni străini, 
profesori noi, materii noi. Sper 
să mă descurc uşor, ca să reuşesc 
la examene, mă voi obişnui cu 
toate cele. Din fericire, o să am mulţi colegi din fosta clasă de la 
liceu. Vara a trecut destul de repede, pentru că am fost încărcat de 
multe programe, m-am pregătit pentru examenul de bacalaureat, 
de admitere, am aşteptat emoţionat rezultatul, am ajutat acasă, 
la părinţi. Până la începutul anului școlar, vreau să petrec cât mai 
mult timp cu familia.

Începerea anului şcolar se apropie cu paşi repezi. În numărul 
de săptămâna trecută v-am prezentat unde îşi vor continua 
studiile câţiva dintre absolvenţii clasei a 12-a A de la Liceul „N. 

Bălcescu” din Jula şi cum îşi petrec ultimele zile înainte de o 
nouă aventură a vieţii lor, studiile superioare. Mai jos urmează 
mărturisirile a doi absolvenţi din clasa a 12-a B.

Doi viitori studenţi la Oradea 

1
2
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Dora MisikMatei Oros

Matei Oros Dora Misik

Aproximativ 12% din populația globului este stângace, cele mai 
multe persoane stângace trăiesc în Olanda.
Stângacii sunt mai predispuși la alergii alimentare și migrene.
Foarte multe persoane stângace suferă de insomnii.
Unele dintre cele mai mari personalități ale tuturor timpurilor 
au fost stângace, cum sunt Isaac Newton și Benjamin Franklin.
În lume, sunt mai mulți bărbați stângaci decât femei.
Stângacii au un simţ artistic dezvoltat și cei mai mulți urmează 
profesii creative.
În majoritatea sporturilor, cei care sunt buni la tenis, înot, box 
se pare că sunt persoanele stângace.
Persoanele stângace sunt mai puțin predispuse la afecțiuni 
precum ulcerul sau artrita.
Conform numeroaselor studii, persoanele stângace au un nivel de 
inteligență mai ridicat decât cei care își folosesc mâna dreaptă.
Stângacii ajung la pubertate cu 4– 5 luni mai târziu decât drep-
tacii.

Probabil aţi cunoscut şi voi o 
persoană stângace sau aveţi 
printre cunoştinţele apropiate 
persoane care scriu şi fac toate 
activităţile zilnice folosindu-se 
mai mult de mâna stânga. Des-
pre stângaci se spune că sunt 
înzestraţi cu multe calităţi. Îna-
inte de a descoperi şi alte lu-
cruri interesante despre aceas-
tă categorie este important de 
menţionat că în fi ecare an, pe 
13 august, se sărbătoreşte Ziua 
Internaţională a Stângacilor.

Stângacii sunt înzestraţi 
cu multe calităţi

Calculaţi şi coloraţi!
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Citeşte româneşte online!

Pentru a cincea oară au fost organizate în această vară, la Bichiș-
ciaba, Zilele Tromboniștilor, care se bazează pe tabăra de vară a 
celor mai talentați tromboniști a Şcolii de Muzică „Bartók Béla”. De 
această dată, tabăra s-a ținut în perioada 7 și 12 august și nu a mai 
cuprins doar elevi ai școlii din Ciaba ci și tineri din alte părți ale țării. 
În cadrul acestei tabere au ocazia să se întâlnească și foștii elevi cu 
actualii profesori și elevi ai școlii de muzică. 

Tabăra de vară tromboniștilor s-a încheiat, la fel ca în anii anteriori, 
cu un concert cu public în biserica evanghelică din Bichișciaba. La 
concert au evoluat elevii alături de profesorii lor. Repertoriul a fost 

Pandemia de coronavirus ne schimbă şi obiceiurile culturale. 
La mijlocul acestui an, pe lângă alte instituţii culturale au 
fost închise pentru public şi bibliotecile. Vrând-nevrând ne-
am îndreptat atenţia tot mai mult spre bibliotecile virtuale 
şi ne-am dat seama că există foarte multe site-uri de unde se 
pot descărca gratuit volume rare, interesante pentru cercetă-

tori sau pentru cititori pasionaţi de un domeniu oarecare. Vă 
recomandăm de această dată pagina de internet a Centrului 
de Studii „Ioan Slavici” din Arad, care cuprinde numeroase 
monografii, studii şi articole care fac referire şi la românii din 
Ungaria, dar şi o bibliotecă online cu multe cărţi rare, care pot 
fi descărcate şi citite gratuit.

Concertul tromboniştilor
la Bichişciaba

unul foarte bogat, cuprinzând de la muzică renascentistă până la 
folclor prelucrat de Bartók sau jazz.

Printre tromboniștii de la concertul festiv s-au aflat și trei tineri cu 
origini românești: Attila Sztán (Chitighaz), artist trombonist premiat 
cu Junior Prima, membru al Orchestrei Festival Budapesta și artist 
trombonist la In Medias Brass, care a fost și conducătorul artistic 
al taberei; Barnabás Brindás (Aletea), artist trombonist premiat cu 
Junior Prima și Cristopher Cozma (Micherechi), student trombonist 
la Academia de Muzică „Liszt Ferenc” din Budapesta.

E.Ş.

Mai jos puteți citi prezentarea acestei inițiative de către directorul 
Centrului de Studii „Ioan Slavici” Arad, dr. Doru Sinaci:

Centrul de Studii „Ioan Slavici” s-a constituit în anul 2007 şi funcționea-
ză, ca structură specifică, distinctă, fără personalitate juridică, în cadrul 
Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Sediul Centrului de Studii 
„Ioan Slavici” este în România, municipiul Arad, strada Vasile Goldiş, nr. 6, 
în Palatul „Românul”. Beneficiind de o locație centrală, cu largi rezonanțe 
istorice, Centrul de Studii „Ioan Slavici” dispune, în prezent, de o bibliotecă 
însumând peste 6.000 de volume despre opera marelui scriitor, pedagog, 
ziarist şi om politic român Ioan Slavici. Totodată, Centrul de Studii pre-
zintă, în expoziție proprie, documente, scrisori şi manuscrise aparținând 
lui Ioan Slavici, făcând astfel posibilă vizitarea lui de către elevi, studenți, 
cercetători şi cadre didactice, care sunt interesați de viața şi activitatea 
marelui scriitor român.

În acest sens, Centrul de Studii „Ioan Slavici” are, în componența sa, 
un Consiliu Ştiințific alcătuit din cadre didactice de la Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiş”, oameni de cultură, scriitori şi cercetători din Arad, 
Timişoara şi Cluj-Napoca, fiind deschis colaborării cu toate universitățile 
şi centrele de cercetare din țară şi din străinătate. (…) Colectivul de cerce-
tători din cadrul Centrului de Studii „Ioan Slavici” îşi propune să publice 
şi Proiectul de Memorandum pentru Curtea imperială de la Viena, scris 
de către Ioan Slavici la solicitarea conducerii Partidului Național Român, 
împreună cu întreaga corespondență purtată la acea vreme între Ioan 
Slavici şi fruntaşii Partidului Național Român din Transilvania. La fel de 
inedită este şi activitatea pedagogică desfăşurată de către Ioan Slavici la 

Institutul Academiei Române de la Măgurele, precum şi scrierile pedagogice 
sau manualele publicate de marele nostru scriitor de-a lungul vremii. (…) 
Un alt proiect al Centrului de Studii „Ioan Slavici” vizează digitalizarea 
ziarelor „Tribuna Poporului”, „Tribuna” şi „Românul”. Acest demers este 
cu atât mai necesar, cu cât colecțiile acestor ziare se află într-o stare de 
degradare avansată, incomplete, iar digitalizarea lor reprezintă singura 
soluție care se impune.
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Primul volum cu poveşti înregistrate
de la Vasile Gurzău, din Micherechi,

a apărut în 1963, în 500 de exemplare

Curiozităţi din cărţi şi ziare de altădată

La sfârşitul verii se întâlnesc promoţiile

Zilele trecute au avut loc două întâlniri de promoții ale școlarilor 
români, la Jula și la Micherechi.

Foștii elevi ai Liceului „N. Bălcescu” din Jula s-au revăzut după 20 
de ani de la terminarea școlii. La întâlnire a participat și fosta lor 
dirigintă, profesoara Florentina Oltean.

La școala din Micherechi s-au revăzut, după 30 de ani de la termi-
narea școlii generale, elevii promoției 1982–1990. Adunați în număr 
destul de mare, foștii elevi s-au bucurat să petreacă din nou împreună 
câteva ore frumoase alături de fostele lor diriginte, învățătoarea Maria 
Martin și profesoara Anamaria Dulău Cozma.

În anul 1963, povestitorului Vasile 
Gurzău, din Micherechi, i se acorda dis-
tincția de „Maestru al artei populare” 
din Ungaria. Distincția respectivă fusese 
instituită în Republica Populară Ungară 
cu zece ani înainte, adică în 1953, după 
modelul sovietic, și consta într-un titlu 
și o insignă, care erau decernate acelor 
cetățeni maghiari, în general din zonele 
rurale, care reprezentau sau creau valori 
materiale sau artistice, de sorginte fol-
clorică. Distincția era pe atunci însoțită 
și de o sumă de trei mii de forinți, ma-
estrul artei populare putând beneficia 
apoi și de o pensie. 

Tezaurul de narațiuni folclorice, de-
ținut de Vasile Gurzău, din Micherechi, 
a fost pus în valoare începând din anul 
1960, când profesorul Domokos Sámuel, 
de la Catedra de română a Universității 
ELTE, din Budapesta, face primele înre-
gistrări cu povestitorul micherechean. 
Este cunoscut volumul Vasile Gurzău 
magyar és román nyelvű meséi, apărut la Editura Academiei din 
Budapesta, în 1968, care cuprinde basmele spuse de Vasile Gurzău, în 
română și în maghiară. Dar e mai puțin cunoscut faptul că, anterior, 
în anul 1963, a apărut un volum în care profesorul Domokos publică 
10 povești în limba română, însoțite de o recomandare a folcloristei 
Ágnes Kovács, de o prefață despre povestitor și locul său natal, sem-
nată de culegător și de un glosar de termeni regionali. Tot aici apare 
pentru prima oară și binecunoscuta hartă cu localități românești, 
desenată de istoricul Szász Zoltán.

Volumul de 122 de pagini a apărut ca al doilea număr din colecția 
A magyar népmesekatalógus füzetei (Caietele catalogului poveștilor 
populare maghiare), în numai 500 de exemplare. În urmă cu câteva 
săptămâni, am reușit să achiziționez de la un aticariat un exemplar 
în stare foarte bună, lucru care mi-a adus multă bucurie. Primul 
volum al poveștilor înregistrate de Domokos Sámuel la Micherechi, 
de la Vasile Gurzău, cel care devine apoi primul „Maestru al artei 
populare”, român din Ungaria, a fost publicat în anul nașterii mele, 
deci acum 57 de ani.                                                                            Mihaela Bucin
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Un vameș găsește în bagajele unui sicilian o 
pușcă.
– Ce-i asta?, întreabă vameșul.
– E un calculator, răspunde sicilianul.
– Mie mi se pare că-i o pușcă!
– Păi noi cu asta ne facem socotelile, îi răspunde 
sicilianul.

Poliția îl aduce pe soț acasă beat turtă, fără ni-
ciun leu din salariu. Dimineața, soția îl așteaptă 
cu zâmbetul pe buze, micul dejun pregătit și 
cafea fierbinte. Pe scurt, o atmosferă de poves-
te… Femeia îi sare în brațe, îl sărută, iar bărbatul 
rămâne cu gura căscată.
– Iubitule, aseară te-au adus polițiștii acasă și 
erai în ultimul hal.
– Păi și atunci ce e cu toată tandrețea asta pe 
tine?
– Iubitule, când te-am pus în pat și am început 
să te dezbrac, m-ai împins cu piciorul și ai spus: 
„Pleacă de aici, femeie, sunt om însurat”.

Soțul revine acasă mai devreme, deschide ușa 
la dormitor, când vede un tânăr dezbrăcat lângă 
soția sa. Tânărul se ridică din pat și sare pe geam.
– Ce a fost asta, nevastă?
– Ce să fie? Uite și tu, generația din ziua de azi: 
nici mie „mersi”, nici ție „pardon”!

Două lucruri extrem de dificil de realizat:
1. Să pui ideile tale în capul altuia.
2. Să pui banii altuia în buzunarul tău.
Cel care reușește primul lucru se numește pro-
fesor.
Cel care îl reușește pe al doilea se numește bu-
sinessman.
Cel care le reușește pe ambele se numește soție.
Cel care nu îl reușește pe nici unul se numește 
soț.

Soțul, venind acasă, își întreabă soția:
– Cum ți-a mers ziua, dulceață?
– A fost o zi perfectă. Am gătit, am spălat gea-
murile și hainele, iar acum m-am apucat să 
croșetez. Totuși, dacă mâine nu achiți factura 
la internet, n-ai ce să mai cauți acasă!

Integramă ÎNSĂILĂRI

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Marta, prima maşină din România
fabricată la Arad

PERCEPȚII: Z; C; P; R; D; FAVORABILA; NAVIGA-
TOR; CANONIC; PA; TARAN; RAM; VITA; AGA-
TA; COSI; ATAT; SER; RAMA; U; U; INOTATOR; 
CI; ANIN; CA; CIPIC; BO; CORAI; FALI; NOID; 
MALIN; PASIVITATE; RI; STENIC.

Glume

Stiți că prima mașină fabrica-
tă în România nu a fost Dacia ci 
Marta? Da, Marta a fost numele 
primei mașini fabricate pe actu-
alul teritoriu al României și nu 
oriunde ci la Arad, scrie ziarul 
Glasul Aradului.

Prima fabrică de autovehicu-
le de pe actualul teritoriu al Ro-
mâniei a fost înființată la Arad. 
Aici s-a produs, începând din 
1910, autoturismul Marta (acro-
nimul de la Magyar Automobil 
Részvény Társaság Arad). Era o 
sucursală a firmei americane 
Westinghouse, prin intermediul 

subsidiarei franceze din Le Havre. Fabrica a fost con-
struită în 1908, pe un teren pus la dispoziție de Primăria 
Arad, oraș care înainte de primul Război Mondial era 
parte din Ungaria.

Încă din 1860, la Lipova, circula primul tramvai din 
țară, iar la fabrica Marta se făceau motoare pentru 
utilaje feroviare, autobuze cu și fără etaj, camioane de 
3 și 5 tone. Începând din 1910 a început producția de 
autoturisme mici, de patru cilindri, care aveau între 20 și 
40 cai putere, pe transmisie prin cardan sau transmisie 
prin lanț. Până în anul 1912 s-au fabricat 150 de mașini. 
În acelaș an, Westinghouse intră însă în faliment, iar 
fabrica este preluată de Austro Daimler – care va fabrica 
autoturismele la Arad, tot cu numele Marta.

Până la Dacia, fabricat la Pitești începând din 1966, 
istoria mașinilor din România se concentra în vestul țării.
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„Cu iubire tandră, 
Elisabeta”. „Mereu al 
tău credincios, Carol”

...................................................
31 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: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
1 SEPTEMBRIE  (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: 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........................................................
2 SEPTEMBRIE  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
3 SEPTEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei/Anca Becan 17.30: Reportaje, in-
terviuri 17.55: Încheiere
........................................................
4 SEPTEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.15: 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........................................................
5 SEPTEMBRIE  (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........................................................
6 SEPTEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: La ceas 
aniversar – 40 de ani de radiofonie în 
limba română 17.00: „În lumea credinţei” 
– emisiune religioasă ecumenică 17.55: 
Încheiere

MICOLOGIE s. f. Ramură a bo-
tanicii care se ocupă cu studiul 
ciupercilor. – Din fr.mycologie.

Ediție critică și comentată, note 
și traducere din germană de Silvia 
Irina Zimmermann și Romanița 
Constantinescu

Transcrierea după manuscrisul 
în limba germană, stabilirea tex-
tului, studiu introductiv și indice 
de Silvia Irina Zimmermann

Pentru prima dată în traduce-
re din limba germană, schimbul 
de scrisori dintre regele inde-
pendenței României, Carol I, și 
regina-poetă Elisabeta (Carmen 
Sylva). Dialogul epistolar oferă o 
privire amănunțită asupra căsni-
ciei regale pe aproape întreaga 
perioadă a vieții celor doi pe tronul 
României.

Acest prim volum – din cele 
două în care e concepută edi-
ția – acoperă perioada de până 
în 1888: logodna, scurta viață a 
singurului copil al cuplului, peri-
oada dobândirii independenței și 
a proclamării Regatului. Pe lângă 
chestiunile de zi cu zi și de familie, 
corespondența princiară/regală 
este presărată cu detalii despre 
viața înaltei societăți europene 
și românești, despre oamenii de 
vază ai țării – și despre doamnele 
din cercurile înalte –, despre intri-
gile politice și despre eforturile de 
modernizare a țării.

Pe copertă: Doamna Elisabeta 
și domnitorul Carol I în tinerețe

Volumul a apărut la Editura 
Humanitas.

Corespondența perechii regale, 
volumul I, 1869–1888

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe

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

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

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

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

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

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lectură

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

miercuri, 2 septembrie, Duna TV, ora 7.20
miercuri, 2 septembrie, Duna World, ora 13.50
Sfânta Maria este prăznuită atât 
de creștinii răsăriteni, cât și de cei 
apuseni în datele de 15 august 
(Adormirea Maicii Domnului) și 
8 septembrie (Nașterea Maicii 
Domnului). Între cele două sărbă-
tori creștine vă vom relata despre 
Maslul de obște de la Michercehi, 
care în mod tradițional se oficiază 
în biserica ortodoxă de la Miche-
rechi de Sfânta Maria Mare. Tot la 
Micherechi o vom vizita pe credi-
cioasa Florica Cefan, care se simte 
cea mai împlinită când Îl poate 
lăuda pe Domnul prin recitarea 
poeziilor creștine în Adunarea 
„Oastea Domnului” din sat.
Realizator: Ştefan Crâsta

...................................................
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Credincioşi ortodocşi cu gândul la viitor,
în Micherechi

U n mic grup de credincioși inimoși din cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române din Micherechi, încurajat și ajutat 

de preotul paroh Ioan Bun, a organizat la sfârșitul săptămânii 
trecute programul intitulat „Zile Ortodoxe la Micherechi”. În 
spatele acestui titlu simplu a figurat o manifestare de două zile 
cu o varietate foarte bogată de programe, dedicate tuturor ge-
nerațiilor de credincioși. În organizarea evenimentului, grupul 
de credincioși a fost susținut și sprijinit de Episcopia Ortodoxă 
Română din Jula, în frunte cu PS Episcop Siluan, dar și de pr. 
Visarion Tuderici, profesor de religie la școala din Micherechi și 
secretar eparhial la Jula. 

Evenimentele din ziua de sâmbătă, 22 august, s-au desfășurat 
la Centrul Misionar-Pastoral al parohiei, iar cele de duminică în 
biserică, la Sfânta Liturghie Arhierească, și apoi la casa de cultură, 
cu o agapă comună. 

La programele din prima zi au participat în jur de 50 de copii, 
având diferite activități instructiv-educative, dar și recreative, 
cărora apoi după amiază și seara li s-au alăturat numeroși tineri 
și adulți. Atmosfera a fost foarte familiară, fiecare aducându-și 
contribuția la succesul evenimentului. Organizatorii au dorit să 
atragă în aceste zile spre biserică și spre credință toate familiile 
ortodoxe din Micherechi, de la mic la mare, de la nepoți la bunici.

În prima zi, cei mici au însușit câteva cunoștințe de bază despre 
învățătura de credință ortodoxă. Sub îndrumarea pr. Visarion și a 
studentului la teologie Vasile Martin, precum și a unor învățătoare 
și pedagogi din sat, cei aproximativ 50 de copii au luat parte la 
diferite jocuri și activități educative, unde au avut ocazia să învețe 
despre Zilele Creației, cele 10 Porunci, Praznicele Împărătești și cei 
12 Apostoli. Cei mai mici au jucat jocul „Găsește comoara”, unde 
trebuiau să găsească iconițe și cruciulițe ascunse în diverse locuri. 
Copiii au învățat despre Icoana Maicii Domnului „Axion Estin” și 
rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”, despre Sfântul Nicolae și 
Sfântul Gherasim de la Iordan. Iar copilașii mai mici, de grădiniță, 
s-au jucat toată ziua pe un castel cu aer (gonflabil), pregătit 
special pentru ei. 

Seara li s-a alăturat credincioșilor din Micherechi și PS Părinte 
Episcop Siluan, arhidiaconul Emanuel Văduva și cele două maici 
de la Centrul Eparhial din Jula, luând cu toții parte la vizionarea 
unor filme creștine, pricesne, discuții pe teme religioase și pre-
gătirea unor mâncăruri tradiționale. 

În ziua de duminică, în număr deosebit de mare, credincioșii 
ortodocși din Micherechi au participat la Sfânta Liturghie Arhi-
erească, unde la momentul potrivit, un grup numeros de copii a 
rostit împreună „Crezul” și „Tatăl nostru” mișcând inimile tuturor 
participanților. Apoi, în timpul împărtășaniei, un grup de credin-
cioși și cadre didactice, care au dorit să fie organizate aceste zile 
ale ortodoxiei, au cântat pricesne ortodoxe învățate în perioada 
sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. 

Organizatorii „Zilelor Ortodoxe la Micherechi” s-au declarat 
foarte mulțumiți de reușita acestui eveniment și doresc să orga-
nizeze și în viitor astfel de acțiuni, în care să fie implicate familiile 
ortodoxe din Micherechi.                                                                            E.Ş.
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