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Pe 18 octombrie se împlinesc 152 de ani de la naşte-
rea savantului geograf român, etnolog, pedagog creş-
tin şi fondator al şcolii române de geografi e, Simion 
Mehedinţi, membru al Academiei Române. Simion 
Mehedinţi, s-a născut la 18 octombrie 1868, la Soveja 
(Vrancea) şi a încetat din viaţă la 14 decembrie 1962, 
Bucureşti. Este considerat fondatorul şcolii române 

de geografi e, ocupând prima catedră de geografi e la Universitatea 
Bucureşti. A elaborat un sistem propriu de gândire geografi că, con-
cretizat în lucrarea sa fundamentală, Terra – introducere în geografi a 
ca ştiinţă (1931).

În prima perioadă a secolului XX, din rândul poporului român s-au 
ridicat fi guri luminoase, savanţi eminenţi, învăţaţi cu concepţii înain-
tate care au ilustrat viaţa intelectuală a României. Acestei pleiade de 
mari oameni de cultura aparţine şi Simion Mehedinţi, una dintre cele 
mai reprezentative fi guri ale ştiinţelor geografi ce, unul dintre cei mai 
mari pedagogi români, în special pe linie creştină. De altfel, progresul 
geografi ei în România începe odată cu înfi inţarea catedrei de geografi e 
în cadrul Facultăţii de Litere din Bucuresti (1900), catedră destinată 
a pregăti mai bine pe viitorii profesori de geografi e. Această catedră 
a fost ocupată de un eminent tânăr – Simion Mehedinţi –, profesorul 
care va deschide o nouă perspectivă geografi ei româneşti.

Personalitatea ştiinţifi că a savantului Simion Mehedinţi se impune 
la începutul secolului XX, care prin lucrări proprii direcţionează atât 
învăţământul gimnazial, cât şi pe cel superior. Este momentul când 
se dezvoltă o nouă gândire geografi că axată pe geografi a generală, 
geografi a regională şi de ramură.
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Pe copertă: Clădirea în care funcționează școala românească
                             din Aletea

Poza săptămânii

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

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

Omul săptămânii
Simion Mehedinţi

19 octombrie, luni, Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr.
      și Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20 octombrie, marți, Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21 octombrie, miercuri, †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie
      și Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic
      din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post)
22 octombrie, joi, Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie;
      Sf. 7 tineri din Efes
23 octombrie, vineri, † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie,
      Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu (Post)
24 octombrie, sâmbătă, Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana
      și Valentin
25 octombrie, duminică, Sf. Mc. Marcian și Martirie, Valerie
      și Hrisaf; Sf. Tavita. Duminica a XXIII-a după Rusalii
      (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor)

Asta s-ar putea să fie chiar poza anului… un copil se naște 
pe vremea pandemiei cu noul coronavirus

Slujbă de pomenire
şi depunere de coroane

la Seghedin

Trecerea la ora de iarnă

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

/  Foto: Eva Șimon

P reşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria a 
convocat o şedinţă de lucru pentru preşedinţii autoguvernărilor 

locale româneşti din ţară, cu scopul principal de a discuta despre 
sarcinile legate de recensământul din anul 2021. Întâlnirea va avea 
loc în ziua de vineri, 16 octombrie, de la ora 14.00, la fosta clădire a 
Direcţiei Apelor (Jula, str. Sarkadi nr. 101).                                                E.Ș.

G uvernul Ungariei ajută naţionalităţile care trăiesc în Un-
garia în multe feluri pentru a-şi păstra identitatea, limba 

şi cultura. Fondul Bethlen Gábor, din încredinţarea Secretariatului 
de Stat pentru relaţiile cu cultele şi naţionalităţile din Ungaria, 
lansează o nouă etapă de concurs pentru naţionalităţile: bulgară, 
greacă, croată, poloneză, germană, armeană, română, rusină, sârbă, 
slovacă şi slovenă, în scopul de a obţine funduri pentru funcţionarea 
organizaţiilor civile pe anul 2021. Limita obţinerii de fonduri este de 
minim 300.000 HUF şi maxim de 5.000.000 HUF.

O schimbare importantă din acest an constă în faptul că cererile 
pot fi depuse numai prin intermediul Sistemului Naţional de Infor-
matică (NIR), prin care după înregistrare poate fi contactat site-ul 
web al Fondului Bethlen Gábor.

Cererile pot fi înaintate până pe 2 noiembrie 2020.
Apelul poate fi găsit la adresa: https://bgazrt.hu/palyazati-felhi-

vas-nemzetisegi-civil-szervezetek-reszere-2021/.                                A.B.

Apel la proiecte pentru
organizaţiile civile ale

naţionalităţilor din Ungaria

C u ocazia Zilei Armatei Române, Consulatul General al României 
la Seghedin organizează, marţi, 20 octombrie, de la ora 11.00, 

un eveniment la monumentul eroilor români, amplasat în Cimitirul 
Central din Seghedin. Programul va cuprinde o slujbă religioasă, 
urmată de ceremonia depunerii de coroane.                                         A.B.

O ra de iarnă se schimbă întotdeauna în ultima sâmbătă din 
luna octombrie, iar cea de vară în ultima sâmbătă din luna 

martie. Aşadar, în anul 2020, vom trece la ora de iarnă în noaptea de 
24 spre 25 octombrie, astfel încât ora 3.00 a nopţii de sâmbătă spre 
duminică va deveni ora 2.00 (ora Ungariei).                                           A.B.
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Despre presa românilor din Ungaria, 
la conferinţe din Timişoara şi Oradea

În  z i l e l e  d e  9 – 1 0 
octombrie 2020, Uni-
versitatea de Vest din 
Timişoara a organizat 
Conferinţa Naţională a 
Doctoranzilor din Con-
sorţiul Universitaria pen-
tru domeniile Filologie, 
Istorie, Teologie, Studii 
culturale, Filosofie, Arte 
vizuale, Teatru, Muzică 
– ediţia a III-a. Conferin-
ţa s-a desfăşurat online 
şi a fost deschisă de un 
panel postdoctoral cu 
tema: „Direcţii recente 
în Ştiinţele Umaniste, Cercetare şi Predare”. 

În cadrul secţiunii de Studii Culturale, panelul „Studii despre 
populaţii istorice româneşti în afara graniţelor”, moderat de conf. 
dr. Mihaela Bucin, şefa Catedrei de Română de la Universitatea din 
Seghedin, au fost prezentate două subiecte legate de românii din 
Ungaria şi unul despre românii din Valea Timocului. Judith Călinescu, 
doctorandă în anul III la Universitatea de Vest din Timişoara a vorbit 
despre „Învăţământul preuniversitar românesc din Ungaria între 
trecut şi prezent”, prelegerea lui Dragan Stojanjelovici, cercetător 
postdoctoral la UVT a avut subiectul „Procesiuni ceremoniale. Că-
luşari, Crei. Analiză comparativă”, iar Eva Iova-Şimon, doctorandă 
în anul I la UVT a prezentat o lucrare despre „Rolul presei scrise în 
viaţa minorităţii româneşti din Ungaria”. 

În tradiţia precedentelor ediţii organizate de Consorţiul Uni-
versitaria, conferinţa dedicată doctoranzilor îşi propune să vină în 
întâmpinarea studenţilor doctoranzi pentru a crea o reţea de cerce-
tare în aceste arii disciplinare şi pentru a le dezvolta capacitatea de 
a interacţiona cu omologii lor din alte universităţi, de a-şi expune 
rezultatele cercetării, de a pune în valoare cât mai convingător 
aceste rezultate. În acest an, datorită condiţiilor excepţionale date 
de criza COVID-19, conferinţa doctoranzilor s-a ţinut online, prin 
intermediul platformei googlemeet. 

Consorţiul Uni-
versitaria reuneşte 
cinci universităţi 
din România: Uni-
versitatea din Bu-
cureşti, Universi-
tatea Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca, 
Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza” 
din Iaşi, Universi-
tatea de Vest Timi-
şoara şi Academia 
de Studii Economi-
ce din Bucureşti. 
Scopul constituirii 

Consorţiului îl reprezintă conlucrarea universităţilor partenere pen-
tru ridicarea nivelului cercetării ştiinţifice şi a activităţii didactice, 
în vederea recunoaşterii naţionale şi internaţionale a prestigiului 
acestora şi a clasificării lor în categoria universităţilor de referinţă 
în Europa.

*
La sfârşitul acestei săptămâni, în ziua de sâmbătă, 17 octombrie, 

Universitatea din Oradea în parteneriat cu Universitatea din Seghe-
din organizează conferinţa internaţională „Deontologia profesiunii 
de jurnalist: exigenţe, provocări, derapaje”, ediţia a V-a. La fel ca 
aproape toate conferinţele din aceste vremuri de epidemie cu noul 
coronavirus, şi aceasta se va ţine online, prin Skype.

La conferinţă vor susţine prelegeri şi doi profesori universitari şi 
un jurnalist din comunitatea românilor din Ungaria, cu următoarele 
subiecte: Mihaela Bucin, conf. univ. dr., Universitatea din Seghedin 
– Revirimentul presei creştine şi impactul ei etic;

Petru Weber, lector univ. dr., Universitatea din Seghedin – Di-
mensiunea etică a discursului jurnalistic cu tematică istorică în 
revistele de profil din Ungaria. Perspectiva de analiza: relaţiile 
româno-ungare; Eva Iova-Şimon, redactor-şef, săptămânalul „Foaia 
românească”, Jula – Mediul etnic comunitar, săptămânalul „Foaia 
românească” şi dimensiunea morală a mesajului publicistic.   A.B.

„Zilele filmului românesc la Seghedin”
– ediţia a III-a 19–22 octombrie 2020

Filiala Seghedin a ICR Budapesta, în colaborare cu Centrul Naţional al Cinemato-
grafiei din Bucureşti organizează la sediul său (6720 Seghedin, Piaţa Dugonics, nr.2) 
cea de-a doua ediţie a „Zilelor filmului românesc la Seghedin”.

În perioada 19–22 octombrie 2020, cu începere de la ora 19.00, vor fi prezentate 
patru filme româneşti de referinţă, realizate în perioada 1962–1973 şi aflate în pa-
trimoniul naţional:

Luni, 19 octombrie 2020, ora 19.00 – „Nunta de piatră”
             – r. Mircea Veroiu, Dan Piţa (1973);
Marți, 20 octombrie 2020, ora 19.00 – „Duminică la ora 6”
              – r. Lucian Pintilie (1965);
Miercuri, 21 octombrie 2020, ora 19.00 – „Meandre”
               – r. Mircea Săucan (1967);
Joi, 22 octombrie 2020, ora 19.00 – „S-a furat o bombă”
               – r. Ion Popescu-Gopo (1962).

Cu acest prilej va fi vernisată şi o expoziţie de afişe ale unor importante filme româ-
neşti din patrimoniul Arhivei Naţionale de Filme.
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Problema regelui Ioas (2 Îm-
păraţi 12) a fost că el şi-a dat ini-
ma lui Iehoiada, nu lui Dumne-
zeu. Este foarte uşor să fii creştin 
pe dinafară, dăruindu-ţi inima 
mamei sau tatălui tău, unchiu-
lui sau mătuşii tale ori unei alte 
persoane credincioase. Aceasta 
o faci din dragoste pentru ei, 
lucru care, în cel mai bun caz, 
nu este decât ceva de mâna a 
doua. Dumnezeu zice: „Fiule, 
dă-Mi inima ta!” Dacă a început 
să-ţi fie dragă credinţa unui om, 
să ştii că nu aceasta este ceea 
ce place lui Hristos. Nu se cade 
să dai închinarea ta făpturii, ci 
numai Aceluia care şade în cer şi a cărui împărăţie este peste tot.

Aşezarea cuiva sub o înrâurire sfântă se poate şi fără o credinţă 
personală şi vie. Cineva poate să se adune laolaltă cu copiii lui 
Dumnezeu, dar, cu toate acestea, înăuntrul lui să nu aibă parte 
cu ei. Poţi să asculţi cu luare-aminte pe unul care slujeşte Dom-
nului, şi totuşi, să nu fii al Domnului. Un tânăr poate să urmeze 
sfatul şi îndemnul mamei lui credincioase, şi totuşi să nu se fi căit 
niciodată de păcatele lui. El poate să asculte cuvintele tatălui şi 
să împlinească lucrurile dinafară ale religiei tatălui său, fără să fi 
crezut vreodată cu adevărat în Domnul Isus Hristos.

Trebuie că fiecare personal să se pocăiască şi să creadă în Isus 
Hristos; astfel, toate lucrurile dinafară nu vor face decât să-i scoată 
în relief păcatele şi răspunderea, şi să n-ajute nici un fir de păr la 
mântuire. Fiecare deci să se cerceteze pe sine însuşi şi să vadă dacă 
creştinismul său este în adevăr viu în sufletul său. Eşti tu născut 
din nou? Nu întreb de mama ta, de tatăl tău sau de prietenii tăi, 
repet întrebarea mea: eşti tu născut din nou? Eşti vândut rob păca-
tului sau eşti socotit neprihănit prin credinţa în Isus Hristos? Aici 
nu mai încap nici mijlocitori, nici locţiitori; fiecare trebuie să dea 
socoteală de sine însuşi înaintea lui Dumnezeu, fiecare trebuie să 
vină el însuşi la Mântuitorul şi să-L primească, şi să fie el însuşi 
mântuit prin El; astfel, nu are de aşteptat decât pierzarea veşnică.

Cred că o fire ca a lui Ioas, care s-a lăsat aşa de uşor condus, poate 
să fie o mare piedică pentru o adevărată întoarcere la Dumnezeu. 
Poate că cineva îşi închipuie că este întors; dar în privinţa întoar-
cerii la Dumnezeu nu merge pe închipuite; fiecare trebuie să ştie 
sigur dacă s-a întors la Dumnezeu sau nu. Te rog stăruitor ca în 
această privinţă să fii bine lămurit. Între Dumnezeu şi sufletul tău 
totul trebuie să fie limpede şi sigur, încât să nu fie la mijloc nimic 
întunecos. Este aşa uşor să fi trăit de mic sub înrâuriri creştine, iar 
mai târziu să urmezi altor influenţe, fără să te mai întrebi dacă 
eşti în adevăr creştin. Ba, s-ar putea chiar să-ţi zici: „În viaţa mea, 
toate sunt în rânduială!” Ai fi 
mai aproape de adevăr dacă ai 
spune: „În viaţa mea, toate sunt 
de-a valma!” (…)

Nu rareori se întâmplă că ti-
neri care, în copilăria lor, au fost 
feriţi cu grijă de lucrurile păcă-
toase ale lumii, când au ieşit din 
casa părintească, au trecut peste 
tot ce-i ţinuse până atunci. Bu-
năstarea şi evlavia afişate s-au 
dus şi s-au arătat mai răi de-
cât păgânii. Au fost îmblânziţi, 
dar nu schimbaţi; supuşi, dar 
nu înnoiţi; ţinuţi în frâu, dar nu 
întorşi la Dumnezeu. Este atunci 
de mirare că mai târziu, când 
firea lor veche este aţâţată prin pofte, se lasă târâţi în ele?

Aţi luat seama, desigur, încotro se îndreaptă vorba mea. Vă vor-
besc vouă, cei ce n-aţi trecut încă de la moarte la viaţă, cei ce n-aţi 

fost înnoiţi niciodată în duhul 
minţii voastre. Vă rog să nu vă 
închipuiţi că religia firească este 
totuna cu cea duhovnicească. Să 
nu socotiţi că ceea ce aţi învăţat 
la sânul mamei este şi învăţătu-
ră de la Duhul Sfânt; să nu con-
sideraţi o schimbare oarecare ca 
fiind aceea care este necesară: 
„Trebuie să vă naşteţi din nou” 
(Ioan 3:7); astfel, chiar dacă cei 
dintâi 6 ani vi i-aţi fi petrecut în 
Casa lui Dumnezeu şi chiar dacă 
aţi avut parte de cele mai sfinte 
înrâuriri, nu este nevoie decât 
de un singur prilej, o ispită, un 
îndemn deosebit şi vă duceţi 

unde vă împinge firea voastră pământească. Atunci veţi recunoaşte 
(şi unii vor face această descoperire cu groază) că creşterea voastră 
de mai înainte n-a putut să vă scape şi voi aţi rămas departe de 
Împărăţia şi de neprihănirea lui Dumnezeu.

Ne bucurăm când tinerii primesc să li se spună ceea ce trebuie 
să li se spună şi când avem de-a face cu firi care se lasă îndupleca-
te, dar nu suntem aşa siguri de ei. Un om îndărătnic dacă este în 
adevăr atins de harul lui Dumnezeu, va ajunge poate mult mai bun 
decât unul care are o fire mlădioasă. Câţi nu sunt bine crescuţi şi 
îndatoritori, dar nu este în ei nimic din lucrarea Evangheliei! Alţii, 
dimpotrivă, sunt greu de înduplecat dar, când, prin harul lui Dum-
nezeu, s-a petrecut în ei schimbarea care trebuie, îndărătnicirea 
şi încăpăţânarea lor de mai înainte dau tărie caracterului lor. (…)

O, ce sită bună de cernut sunt oraşele mari pentru unii tineri 
ca Ioas! Câţi din ei au o istorie asemănătoare cu a lui Ioas! Ei erau 
văzuţi regulat la adunare, creşteau într-o casă în care era ridicat 
un altar pentru Dumnezeu şi unii care chiar îi socoteau creştini. 
Aşa au venit în oraş. La început s-au dus, în adevăr, după sfatu-
rile tatălui, într-o adunare sau alta în care se vestea Cuvântul lui 
Dumnezeu; dar, curând-curând au mers în alte locuri. După ce 
timp de o săptămână au lucrat încordaţi, au socotit că duminica 
le este îngăduit, în loc să se ducă la adunare, să iasă la aer liber. 
Încet-încet, s-au luat după camarazii de care s-au lăsat conduşi şi 
s-au abătut tot mai mult de la calea cumpătării şi a curăţiei, până 
când au ajuns nişte stricaţi. (…)

Nu este nimeni care să scape de grozava pedeapsă a iadului dacă 
nu-şi predă sufletul în mâinile Domnului Isus, Păzitorul credincios 
şi Ocrotitorul tuturor celor ce se încred în El. Numai la Dumnezeu 
este cu putinţă să fim asiguraţi.

„Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate 
se întăreşte tot mai mult” (Iov 17:9). Domnul îl va păzi şi-l va feri 
de cel rău, căci: „Cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălu-

citoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul 
zilei” (Proverbe 4:18). 

De aceea, te rog din inimă, 
tinere plin de nădejde, să te pre-
dai Domnului Isus Hristos, să te 
încrezi în călăuzirea Lui plină de 
grijă, pentru ca floarea vârstei 
care este acum aşa de plină de 
nădejdi, să ajungă la roadă şi 
să nu sfârşească în dezamăgire.

(Fragment din cartea A Good Start. 
A Book for Young Men and Young Wo-
men, Charles H. Spurgeon. Volumul 
a fost tradus în limba română de 

Teodor Popescu, având titlul Fiţi tari în Domnul. O carte pentru toţi, îndeosebi 
pentru tineret, şi a apărut la Tipografia Cartea de Aur, fiind republicat de 
Editura Stephanus.)

Charles Haddon Spurgeon a fost un predicator baptist 
englez. Spurgeon rămâne extrem de influent în rândul 
creștinilor de diferite confesiuni, printre care este cunoscut 
ca „Prințul predicatorilor” sau „Predicatorul Poporului”

Charles Spurgeon: Eşti tu născut din nou?
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Ședinţă judeţeană despre viitorul recensământ
şi alte planuri

Să cunoaștem mai bine orașul Jula!
Autoguvernarea Românească din Jula şi săptămânalul „Foaia românească”  publică concursul

Concurs cu premii pentru toți cititorii Foii românești

Între anii 1664–1666, despre locuitorii 
orașului Jula s-au scris următoarele: 
„Întreaga populație a orașului vorbește 
limba turcească, dar mulți știu să 
vorbească ungurește și românește. 
Iobagii toți sunt unguri și români… Viața 
este ie�tină, pentru că ungurii și românii 
sunt harnici, silitori și serviabili.”
Cum se numește și naționalitate a 
avut cel care a scris aceste rânduri în 
însemnările sale de călătorie în Ungaria?

Oraşul Jula este un renumit 
centru turistic şi balnear. Este 
şi un oraş cu un trecut deosebit 
de interesant, presărat cu mul-
te obiective istorice, armonios 
integrate în peisajul modern. 
Din punctul de vedere al comu-
nităţii româneşti, Jula este con-
siderată o adevărată capitală 
culturală, şcolară şi administra-
tivă românească, deoarece aici 
se află majoritatea instituţiilor 
importante pentru românii din 
Ungaria.

Vă invităm să cunoaşteţi ora-
şul pas cu pas, răspunzând la o 
întrebare pe săptămână.

Câştigătorul premiului principal al unei runde de între-
bări va fi  acel cititor care trimite patru răspunsuri corecte 
şi complete.  În cazul în care vor fi  mai mulţi expeditori de 
răspunsuri corecte, câştigătorul va fi  tras la sorţi.

Întrebarea săptămânii:

Octombrie / 3

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,   20 octombrie (ora 24.00).

Autoguvernarea Românească 
a Judeţului Bichiş s-a întrunit în 
şedinţă în ziua de 7 octombrie cu 
scopul de a decide asupra unor 
cereri de finanţare şi pentru a 
discuta despre programele din 
următoarele luni ale acestui an.

Şedinţa condusă de preşedinta 
Eva Bocsor Karancsi a început cu 
o audienţă publică, obligatorie 
măcar o dată pe an pentru fi ecare autoguvernare, la care însă nu a 
participat nimeni din afara autoguvernării. Cei cinci membri prezenţi 
ai ARJB au discutat la acest punct despre probleme de organizare ale 
unor evenimente din cadrul comunităţii, precum şi despre viitorul re-
censământ al populaţiei din Ungaria, în cursul anului 2021. Margareta 
Tat a spus că: „avem o mare responsabilitate pentru românii din judeţ, 
trebuie să-i informăm cât mai urgent pe toţi despre importanţa acestui 
recensământ pentru viitorul organizaţiilor noastre”. Aceasta a propus 
ca autoguvernarea judeţeană să ia legătura cu toate autoguvernările şi 
asociaţiile româneşti din judeţul Bichiş şi să ţină întâlniri informative 
pentru acestea. Eva Bocsor Karancsi a propus ca, în primele două luni 
ale anului viitor, ARJB să convoace astfel de întâlniri la care să invite 
şi specialişti în domeniul recensământului.

La primul punct de pe ordinea de zi, preşedinta ARJB a evocat câteva 
dintre evenimentele întâmplate între cele două şedinţe, punând ac-
centul pe o festivitate importantă pentru românii din judeţ, şi anume 
festivitatea de inaugurare şi înmânare a cheii Grădiniţei de Naţionali-
tate Română „Grădina Fermecată” din Micherechi, care a avut loc pe 30 
august. „Participarea noastră la acest moment a fost foarte importantă, 
pentru că şi noi, ca autoguvernare judeţeană, alături de AȚRU, am fost 
de acord ca o autoguvernare locală românească să preia o instituţie de 
învăţământ. Grădiniţa din Micherechi este prima instituţie preluată de 

o autoguvernare 
locală minoritară”, 
a spus preşedinta 
Eva Bocsor Karan-
csi, dorind multe 
succese pe viitor cu 
această instituţie 
doamnei Marga-
reta Tat, preşedin-
ta Autoguvernării 

Româneşti din Micherechi. Aceasta din urmă a amintit că momentan 
la grădiniţa din Micherechi învaţă, pe lângă copiii din sat, şi copii din 
Şercad, Doboz şi Kötegyán, părinţii acestora dorindu-şi ca, copiii lor 
să înveţe de mici limba română. Margareta Tat a mai vorbit şi despre 
planul înfi inţării în viitorul apropiat a unei creşe în Micherechi, care 
va fi , la fel ca grădiniţa, instituţie de naţionalitate română.

La următorul punct pe ordinea de zi, ARJB a decis despre sprijinirea 
a patru cereri de fi nanţare, cu suma totală de 500.000 Ft. Cele patru 
cereri au sosit de la organizaţii româneşti din judeţ: Asociaţia „Sf. 
Parascheva” din Jula (pentru sărbătorirea hramului Bisericii Ortodoxe 
din Oraşul Mic Românesc), Asociaţia „Mihai Purdi” din Otlaca-Pustă 
(pentru evenimente culturale legate de Crăciun), Parohia Ortodoxă 
din Oraşul Mare Românesc din Jula (pentru realizarea planurilor 
de construcţie la o nouă capelă în cimitir), Asociaţia Românilor din 
Otlaca-Pustă (pentru organizarea unui bal).

Vicepreşedintele Teodor Marc a propus ca printre planurile de viitor 
a ARJB să fi gureze şi cercetarea şi renovarea mormintelor unor per-
sonalităţi importante româneşti, care nu au urmaşi, dar care au făcut 
multe pentru românii din judeţ.

Şedinţa a continuat cu uşile închise (la care presa nu a mai putut lua 
parte), membrii ARJB făcând propuneri pentru acordarea distincţiei 
judeţene „Pentru minorităţi”, pe anul 2020.                                                E.Ș.
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Toamna, sărbătorită la grădiniţa din Jula

Toamna a umplut cu miresmele sale şi Grădiniţa românească 
din Jula, condusă de doamna Ana Ciotea, la Festivalul Toamnei, care 
este deja o tradiţie veche în grădiniţă. Miercuri, 7 octombrie, copiii 
şi educatoarele au sărbătorit toamna pe grupe. Anii anteriori acesta 
se desfăşura într-un cadru mai vast, în curtea grădiniţei, unde erau 
invitaţi şi părinţii şi alţi invitaţi. Anul acesta, din cauza restricţiilor 
cauzate de pandemia cu coronavirus, fiecare grupă a avut câte un mic 

program de poezii şi cântece de toamnă, au dat probe de isteţime şi 
îndemânare, au realizat colaje, picturi sau desene în care au dat frâu 
liber fanteziei etalându-şi capacitatăţile artistice. Pin intermediul 
acestei zile, copiii sunt obişnuiţi să preţuiască şi să valorifice roadele 
toamnei, să-şi dezvolte unele responsabilităţi personale şi civice. La 
sfârşitul zilei, toţi participanţii au fost răsplătiţi cu bunătăţile toamnei, 
au făcut împreună cu doamnele educatoare salate de fructe.     A.B.

Foto: Monica Marc Tóbiás

Ziua poveştii populare la Chitighaz
Cu ocazia Zilei Po-

veştii Populare Ma-
ghiare, în dimineaţa 
din 30 septembrie, 
mai mulţi elevi ai Şco-
lii Româneşti din Chi-
tighaz au îmbrăcat 
costume ale perso-
najelor din poveştile 
lor preferate. Profe-
sorii şi elevii clasei a 
patra au citit în cursul 
acestei zile poveşti 
populare maghiare 
colegilor lor mai mici.

Elevi de la şcoala românească,
premiaţi la concursul de poveşti din Aletea

Pe 30 septembrie, la concursul de poveşti populare, organizat 
de către biblioteca oraşului Aletea, au fost invitaţi să participe pe 
lângă şcoala maghiară şi elevi de la şcoala românească din oraş. 
Premiile au fost acordate pe categorii de vârstă, aşadar pentru cla-

sa a 3-a a adus şcolii române primul loc Kata Kovács, iar menţiune 
Nandor Gyaraki, şi dintre elevii de clasa a 4-a, a luat premiul doi Kata 
Emenet, iar menţiune Alina Krisán. Elevele au fost pregătite de către 
învăţătoarele Anett Szabó şi Ana Selejan Gurzău. Ana Selejan Gurzău

FOAIA
românească6 ℓ  TINERET  ℓfoaia@foaia.hu 16 OCTOMBRIE   2020



Numele meu este Felix-Cristian 
Mihelea, sunt o persoană foarte 
activă şi prietenoasă. Am absolvit 
Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula 
în anul 2017, iar după aceea am 
ales să mă înscriu la Facultatea 
de Educaţie Fizică şi Sport din ca-
drul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad. Anul acesta în vară am 
dat licenţa şi am ales să continui 
studiile de master în Oradea, în 
oraşul meu natal, unde şi locuiesc, 
în cadrul Facultăţii de Geografie, 
Turism şi Sport, specializarea 
Educaţie Fizică şi Antrenament 
Sportiv. Sunt fericit că am putut beneficia de bursa statului român 
atât în anii de licenţă cât şi a masterului, care abia a început.

Am ales specializările respective deoarece sunt un sportiv de când 
eram mic, fotbalist mai exact, ceea ce fac şi acum, am ales să continui 
cu ceea ce ştiu să fac cel mai bine şi ce îmi place. Orele se desfăşoară 
mixt, mai ales în condiţiile actuale din ţară, câteva online, iar la altele 
se merge fizic la ore, mai ales la cele ce au multe activităţi practice. 
Sper ca lucrurile să revină la normal cât mai repede.

După terminarea masteratului îmi doresc să încep o carieră în 
domeniul ce îl voi absolvi.

În aceste vremuri dificile și atipice, universitățile pun pe 
primul loc sănătatea și siguranța tuturor, astfel încât au fost 
nevoite ca festivitățile de deschidere a noului an școlar să se 
desfășoare online. Am ales să fac câteva interviuri cu foști elevi 
ai Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula, care au ales să studieze 
mai departe în România. Din cauza coronavirusului ne-am în-

tâlnit pe rețelele de socializare, unde mi-au răspuns la câteva 
întrebări. În următoarele rânduri, Victor Iova, Felix-Cristian 
Mihelea și Maria Olteanu au povestit cum s-au adaptat noilor 
reguli și cum se desfășoară orele online. Ei sunt studenți în 
anul I la licență și master și se bucură de bursa alocată de 
către statul român.

Deschiderea anului universitar
în vreme de pandemie

Mă numesc Victor Iova, am 
21 de ani şi locuiesc în Ungaria, 
în satul Micherechi, aproape 
de graniţă cu România. În sa-
tul nostru sunt foarte mulţi 
români, unii sunt băştinaşi din 
loc, iar alţii sunt stabiliţi aici 
în ultimii 30 de ani. Acasă eu 
cu familia vorbim româneşte, 
deoarece de mici am învăţat 
limba română.

Anii de liceu i-am făcut 
la Liceul „Nicolae Bălcescu” 
din Jula. În 2018 am dat 
bacalaureatul, după aceea 
m-am înscris la Facultatea de 
Inginerie din Budapesta, dar în vară m-am hotărât că vreau să învăţ 
limba română şi mai bine  am decis să mă înscriu la Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad, la Facultatea de Ştiinţe Economice. 

Am început cursurile online, dar seminariile le facem faţă-n faţă la 
facultate în grupe mai mici, pentru a ţine distanţa între noi din cauza 
coronavirusului. În facultate şi în timpul seminariilor este obligatorie 
purtarea măştii. Recunosc că am avut emoţii până mi-am cunoscut 
profesorii şi colegii, dar ei sunt foarte amabili şi ajutători. Până acum 
pot zice că mă descurc bine, sper ca pandemia să treacă cât mai repede 
ca noi studenţii să ne putem bucura de anii care urmează în viaţa de 
student.

După terminarea celor trei ani de facultate vreau să mă înscriu la 
master, iar după aceea să profesez ceea ce am terminat construin-
du-mi un viitor.

Mă numesc Maria Olteanu, 
fiica lui Elena şi Florin Olteanu, 
tatăl meu preot al comunităţii 
ortodoxe române din Chiti-
ghaz iar mama profesoară, la 
acea vreme, la Liceul „Nicolae 
Bălcescu” din Jula, astăzi, din 
păcate nu mai este printre 
noi. Am fost elevă a Liceului 
„Nicolae Bălcescu” din Jula, 
instituţie ce am absolvit-o în 
anul 2016, bucurându-mă de 
o educaţie aleasă, care a avut 
o deosebită importanţă la for-
marea mea ca om pentru viaţă. 
Munca mea din cei patru ani 
de liceu a fost răsplătită cu cea 
mai înaltă distincţie ce o oferă 
instituţia, la finalul studiilor, 
placheta „Nicolae Bălcescu”, 
oferită în fiecare an celor mai merituoşi absolvenţi. 

După terminarea liceului, m-am înscris la Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, secţiunea Limba 
şi Literatura Română, Limba şi Literatura Engleză, dorind să urmez 
cursurile acestei instituţii de învăţământ pentru a continua ceea ce 
am început odată cu liceul, să mă perfecţionez pentru a deveni şi eu la 
rându-mi dascăl, aşa cum a fost şi mama mea, care a avut o influenţă 
deosebită asupra mea şi-mi inspira mereu ataşamentul şi dragostea 
pentru această minunată misiune care este cea de profesor. Am 
frecventat cursurile facultăţii timp de trei ani, în perioada 2017–2020. 

Am absolvit, în anul 2020, participând la examenul de licenţă din 
sesiunea de vară, susţinând teza de absolvire cu titlul „Opera memo-
rialistică a lui Ioan Slavici”. 

Am dorit şi doresc să continui studiile în această direcţie pentru o 
perfecţionare cât mai concludentă în profesia de dascăl, fapt pentru 
care imediat m-am şi înscris, în vara acestui an 2020, la studiile de 
master ale aceleaşi instituţii de învăţământ, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad. Studiile le frecventez la aceeaşi facultate, la secţiunea 
„Limba şi Literatura Română. Tendinţe actuale”. Îmi doresc şi sper, din 
tot sufletul, ca şi această perioadă din viaţă, petrecută prin studiu, să 
aibă acelaşi efect şi o contribuţie şi mai bogată la formarea mea. La 
acest moment, când vă răspund la întrebări, fiind la început de lună 
octombrie, încă nu am participat la niciun curs, dar sper că toate vor 
fi la fel de folositoare ca şi cele avute în perioada licenţei.

Cred că reflecţia mea a fost destul de bogată, încă din copilărie, 
atunci când mă gândeam la ce o să devin în viaţă, cu referire la forma-
rea profesională. De multe ori mă gândeam şi mi-am propus să devin 
medic, dar crescând şi trăind într-o familie de dascăli (şi tata preda 
ore de religie la şcoală), am fost mult influenţată de activitatea lor şi 
peste toate pot spune că-mi sunt tare dragi copiii şi-mi doresc cu tot 
dinadinsul ca să fiu şi eu la rându-mi omul care contribuie la formarea 
altuia. De aceea pe tot parcursul anilor de studiu şi, bineînţeles, şi pe 
mai departe am căutat şi voi dori să mă pregătesc cât mai temeinic 
în acest sens.

*
În încheiere, doresc să le mulţumesc studenţilor pentru timpul 

acordat, iar eu la rândul meu, le urez mult succes şi o viaţă plină de 
realizări.                                                            Anita Laszlo, masterandă UAV Arad

Victor Iova

Felix-Cristian Mihelea

Maria Olteanu
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Reţete din fructul aromat al toamnei - gutuiul

Gutui umplute cu carne Gutui umplute cu nuci si stafi de

Pui în sos alb cu gutui Dulceață de gutui

În sezonul gutuilor, dulceața nu este singurul preparat la care să te gândești. Gătit, aromatul fruct 
se transformă într-o pulpă moale, care dă cărnurilor fi ne o savoare aparte. Aroma dulce-acrișoară a 
gutuilor se combină de minune cu carnea fragedă de miel sau de pui. Dacă nu ați încercat până acum un 
astfel de preparat, vă invităm să descoperiți aromele aparte ale gutuilor gătite în rețetele de mai jos.

Ingrediente: 6 gutui mari, 1 
lămâie, 6 linguri de unt nesărat 
sau margarină, 2 cepe mari to-
cate mărunt, 350g carne de miel 
dezosată şi tocată, 1 roşie mare, 
fermă, coaptă sau 2/3 cană de 
piure de roşii la conservă, sare şi 
piper negru proaspăt măcinat, 1 
linguriţă de scorţişoară, ½ lin-
guriţă de cuişoare, 1 legătură de 
pătrunjel proaspăt tocat, 1 cană 
de apă.

Mod de preparare: Preîncălzeşte 
cuptorul la 190º C. Se scot semin-
ţele gutuilor, apoi se scoate o parte din pulpa fructelor, doar atât cât 
stratul de gutuie rămas să aibă 2-4 cm grosime. Se stropeşte interiorul 
cu lămâie. Pulpa de gutui obţinută se toacă mărunt şi se stropeşte 
cu puţină lămâie.

Se topesc 2 linguri unt într-o tigaie mare, la foc mic, şi se adaugă 
ceapa. După ce ceapa s-a călit se adaugă în tigaie pulpa de gutui ră-
masă şi carnea de miel şi se amestecă. Când se rumenesc se adaugă 
roşiile din conservă sau roşia tocată, sare, piper, scorţişoară şi cuişoare 
şi se lasă pe foc mediu, până când tot lichidul este absorbit. În fiecare 
carcasă de gutuie se pune apoi câte puţin unt şi se umple cu ameste-
cul de carne la maxim, formând chiar o movilă mică la fiecare fruct. 
Se acoperă fiecare gutuie cu capacele rămase de la curăţare, fără să 
presezi şi se pun la cuptor, la foc mediu pentru 45-60 de minute. Ca 
să verifici dacă e gata, încearcă guturile cu o furculiţă: pulpa lor ar 
trebui să fie moale, iar umplutura perfect fiartă. Se servesc calde.

Ingrediente: 800 g piept de pui, 
4 gutui,  zeama de la o lămâie, 1 
praf de sare, 1 praf piper,1 lingură 
ulei de măsline, 2-3 crenguţe cim-
bru, 1 praf nucşoară, 50 g unt, 200 
ml lapte, 1 lingura făină,  1 lingura 
smântână, 2 linguri pesmet. 

Mod de preparare: Se curăţă 
pieptul de pui, se trece printr-un 
jet de apă rece, se şterge cu un 
prosop absorbant de bucătărie 
şi se unge cu ulei de măsline, se 
condimentează cu sare, piper şi 
cimbru, se stropeşte cu puţină apă 
şi se bagă în cuptorul încins.

Separat, într-o crăticioară, se 
pune untul să se topească la foc 
mic, se adaugă făina cernută şi laptele călduţ şi se amestecă uşor să 
nu se formeze cocoloaşe. Se adaugă un praf de sare, puţin piper şi un 
praf de nucşoară.

Gutuile se curăţă de coajă, se taie rondele şi se pun în tavă peste 
carnea de pui. Se stropesc cu zeama de lămâie ca să nu îşi schimbe 
culoarea. După ce s-au copt, se toarnă sosul béchamel şi se mai lasă 
câteva minute în cuptor.

Pieptul de pui se serveşte cu sosul béchamel şi cu feliile de gutui. 
Se ornează cu crenguţe de cimbru.

Ingrediente: 3 gutui mari, 100 gr stafide, 100 gr miez de nucă, 2 
linguri miere, 2 linguri unt topit.

Mod de preparare: Se prăjesc puţin în cuptor nucile apoi se pisează. 
Se adaugă stafidele, mierea de albine şi untul topit şi se amestecă 
până se omogenizează.

Se aleg trei gutui mari, se taie un capac şi se scobeşte interiorul. 
Se umplu gutuile cu amestecul de nucă şi stafide şi se pun într-o 
tavă pe fundul căreia am pus hârtie de copt. Se dau la cuptor la foc 
mic pentru aproximativ 30 minute. După ce s-au scos gutuile pe un 
platou se toarnă peste ele sosul format în tavă.

Ingrediente: 2 kg gutui, 1 kg zahăr, scorţişoară, 10 nuci, 2 căni apă.
Mod de preparare: Se pune zahărul cu apa pe foc şi se leagă un 

sirop dens. Se spală fructele, se dau pe răzătoare şi se pun în sirop. 
Se lasă pe marginea plitei 15 minute, apoi se pune cratiţa pe foc viu. 
Se parfumează cu scorţişoară, se fierb câteva nuci tocate mărunt 
odată cu gutuile, se opreşte focul când dulceaţa face spumă şi fierbe 
forfotit. Se lasă să se răcorească până a doua zi, după care se pune 
dulceaţa în borcane.
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O nouă cărticică de poezii pentru copii

Recent a văzut lumina tiparului o cărticică de poezii pentru 
copiii de grădiniță. Volumul a apărut în îngrijirea educatoarei 
Mihaela Birescu, de la grădinița românească din Bătania, care 
este și autoarea poezioarelor. Volumul se numește „Carte de 

poezii mici, texte, jocuri” și a fost editată la Editura Mirador 
din Arad, cu sprijin de editare din partea sponsorilor. Cum a 
luat naștere acest volum și cum poate fi procurat? O să aflăm 
mai multe din interviul realizat cu doamna educatoare.

– Cum a luat naștere această cărticică? 
Are o poveste acest volum de poezii?

– Are într-adevăr o poveste chiar foarte 
lungă. Cu mulţi ani în urmă, căutând po-
ezii pentru diverse teme săptămânale de 
la grădiniţă, găseam doar poezii foarte 
lungi şi grele, rar găseam o poezioară 
scurtă şi cu cuvinte simple. Poeziile româ-
neşti sunt foarte frumoase, însă pentru 
copiii noştri sunt puţin greoaie. Atunci 
am văzut că-mi vine uşor să scriu şi de 
multe ori le scriam eu. Le-am adunat şi 
cu încurajări din partea propriilor mei 
copii şi cu multe desene de la copilaşii 
grădiniţei am reuşit să scoatem o carte. 

– Desenele provin numai de la copiii de la 
grădiniţa din Bătania?

– Sunt două sau trei desene de la copiii 
mei, care şi ei au fost tot aici la grădiniţă, 
restul desenelor sunt de la copiii grupei 
de anul trecut. 

– Sunt desene foarte frumoase. Copiii știau 
că desenele lor vor fi pentru o carte?

– Da, şi am să-ţi mărturisesc cum am 
făcut. I-am întrebat dacă vor să mă ajute, 
că tot trebuia să desenăm o zi pe săptă-
mână dimineaţa, şi am luat mai multe 
astfel de zile. Şi i-am întrebat: vreţi să 
mă ajutaţi? Şi vă şi plătesc, şi mai mult 
decât atât vă trec în carte, de autori ai 
desenelor, bineînţeles. Au fost foarte bu-
curoşi, nu neapărat că au apărut în carte, 
ci pentru că am plătit în ouă de ciocolată. 

– Cartea este foarte îngrijită. Cine a editat 
această broșură de poezii?

– Am întrebat în stânga, în dreapta, 
cine ar fi interesat, se pare că aceste cărţi 
pentru copii sunt în topul celor mai că-
utate, şi nu a fost chiar aşa de greu să o 
tipărim. Cartea a fost tipărită la Arad şi 
sperăm să putem să o reedităm, pentru că 
mai sunt cereri şi m-aş bucura să ajungă 
la toţi cei care şi-o doresc.

– Cine poate să ajungă la această carte?
– O să-i fac o mică promovare pe Face-

book, promovare în sensul că o să explic 
câteva dintre poezii, o să arăt câteva dintre desene şi o să întreb, 
o să fac un mic sondaj ca să ştiu cine şi-ar mai dori ca să ştim câte 
să mai reedităm. 

– Cum a fost primită cartea?
– Chiar mai bine decât mă aşteptam. Toată lumea s-a bucurat, 

copiii mei s-au bucurat foarte tare. Nu este prima mea carte, dar e 
prima pentru copii, şi când am venit la grădiniţă, a trebuit să stau 
de vreo două-trei ori să citesc poeziile şi să le explic desenele co-
legilor lor, care au plecat deja la şcoală. Acum aşteptăm să vedem 
cum reuşim cu pandemia aceasta, cu pericolul ei. Mi-aş dori să 
ajung cu cartea şi cu câţiva copii aici la şcoală la clasa întâi, pentru 
că mulţi care au realizat desenele sunt şcolari. 

– Pentru că ai amintit pandemia, să vorbim puţin și despre această 
problemă. Cum a început anul nou școlar, după vacanţa prelungită și în 
condiţiile pe care le cunoaștem?

– Pe de-o parte greu, pentru că sunt multe măsuri de respectat, 

măsuri pe care adulţii nu le înţeleg de 
multe ori şi nu le respectă, d-apoi copiii. 
Ei vin la tine, te îmbrăţişează, tuşesc pe 
tine, nu neapărat cu vreun virus, dar asta 
este. Pe de altă parte este foarte frumos, 
pentru că ne-am revăzut după mult timp. 
Noi ne-am mai revăzut din 25 mai, într-o 
formulă puţin mai restrânsă, dar ne-a 
fost dor unii de alţii. Este şi uşor şi greu, 
dar încercăm să avem grijă. Noi, adulţii 
ne dezinfectăm, pe copii i-am învăţat, 
deja ştiu să se spele pe mâini tot timpul, 
folosesc batistuţa de hârtie…

– Nu se poate compara educaţia de la gră-
diniţă și statul acasă?

– Eu zic că nu. Noi am încercat să com-
pensăm un pic lipsa noastră, am avut şi 
pagină specială pentru grupa noastră, dar 
totuşi contactul uman este foarte impor-
tant pentru socializare. Grădiniţa, până 
la grupa mare cel puţin, despre asta este. 

– Ce fel de măsuri speciale a trebuit să 
introduceţi la grădiniţă?

– Împreună cu directoarele şi cu toate 
colegele am încercat să venim cu idei cât 
mai simple, dar cât mai utile, şi doamnele 
directoare le-au pus într-un protocol, 
pe care încercăm să-l respectăm. Acest 
protocol este făcut după sugestiile mi-
nisterului educaţiei, deci încercăm şi noi 
să respectăm ce respectă toată lumea, 

ca de exemplu: luatul 
copiilor de la poartă, 
măsurarea temperatu-
rii, spălarea mâinilor, 
dezinfectarea lucru-
rilor şi a obiectelor pe 
care le atingem, cât 
de des putem, distan-
ţa pe cât se poate, că 
este destul de greu la 
grădiniţă cu distanţa, 
dar încercăm şi copii 
ştiu cu distanţa puţin 
să aibă grijă.

Ștefan Crâsta
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Doi tipi sună la uşa unei bătrâne:
– Cine e acolo?, întreabă baba.
– Suntem de la primărie, doamnă, am venit să 
vă schimbăm pragurile de jos de la uşi.
– Să le schimbaţi? Păi cu ce?
– Cu borduri, fireşte…

Un actor vede pe platoul de filmare un necu-
noscut.
– Cine sunteţi dumneavoastră?, întreabă actorul.
– Sunt dublura dumneavoastră, vă înlocuiesc în 
scenele primejdioase.
– Perfect. V-aş ruga să treceţi pe la soţia mea 
şi să-i explicaţi unde am fost noaptea trecută.

Chelnerul:
– Îmi pare rău, dar nu am să vă dau restul…
Clientul:
– Nu-i nimic! Plătesc altădată!

– Nu credeţi că 300 de lei e cam prea mare amendă?
– Unde lucraţi?, întreabă poliţistul.
– La supermarket.
– Bine, atunci vă dau numai 299,99!

– Nevastă, iar îmi ceri bani să îţi cumperi chiloţi 
noi? Ăia vechi ce au?
– Au ieşit din modă, dragă… şi toţi prietenii tăi 
râd de mine.

Un comentator la un meci de fotbal:
– Rodriguez se apropie de poartă… lovitură cu 
capul – bară!… încă o lovitură cu capul – iarăşi 
bară! … Vă rog, daţi-i mingea sau puneţi capăt 
acestei isterii!

Integramă ȘOAPTE

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Creatori români, la expoziţia
„Design without Borders” de la Budapesta

DIPLOME: S; D; ACIUA; OZON; ALO; T; ALAI; S; 
O; FRANC; VIZIONARE; SO; NA; CASIERI; SUBA; 
UTA; P; CREM; IUBI; PIERIT; RO; GLACIAȚIE; CAI; 
ACT; LT; STA; SALEU; PIETRISURI.

Glume

Cu un istoric de 15 ani, expo-
ziţia „Design Without Borders” 
de la Budapesta este una dintre 
cele mai importante expoziţii 
regionale independente mul-
tidisciplinare, ce ia amploare 
an după an. În perioada 10 oc-
tombrie–15 noiembrie 2020, 
Muzeul Kiscelli din capitala 
Ungariei va prezenta lucrările 
a peste 140 de designeri, crea-
tori de bijuterii şi artişti vizuali din Austria, Cehia, Danemarca, Elveţia, 
Estonia, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Spania, Slovacia 
şi Ungaria.

Designerii care reprezintă România în cadrul evenimentul din acest 
an sunt: Radu Abraham (Cluj), Study/o – Katia Bagosi şi Andrei Revnic 

(Oradea), Ágnes Lukács, Ioana Ardelean, Ana 
Marchetaru şi Delta Craft Project (Bucureşti).

Intenţia declarată a curatorilor Szilvia Szi-
geti şi Tamás Radnóti este aceea de a prezenta 
în cadrul expoziţiei „Design without Borders” 
spectrul larg al posibilităţilor de interpretare 
ale designului, cu accent pe latura inovativă a 
creaţiei. Astfel, accentul va fi pus pe importanţa 
interacţiunii dintre diversele ramuri artistice 
(arta vizuală, arhitectura obiectului şi a formei) 
ce stau la baza creaţiilor, proiectelor, obiecte-

lor şi ale programelor conexe. Selecţia lucrărilor are în vedere atât 
evidenţierea creatorilor, cât şi a implicării sociale a acestora în zona 
societăţii civile şi importanţa desfăşurării activităţii profesionale în 
interiorul unor reţele.

Expoziţia face parte din ciclul de evenimente desfăşurate în ca-
drul Festivalului de Arte Contemporane CAFe 
Budapest şi „Budapest Design Week” şi este 
organizat în cadrul programelor oferite de 
Centrul de Festivaluri şi Turism al Budapestei, 
de Muzeul de Istorie a Budapestei şi Studioul 
de Arte Unikát. Partener în organizare, alături 
de multe alte instituţii culturale, este şi Insti-
tutul Cultural Român.
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„Breaking Fake News” 
sau pledoaria pentru 

adevăr, la TVR 1

...................................................
19 OCTOMBRIE  (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 
și drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timișoara) 
17.55: Încheiere........................................................
20 OCTOMBRIE  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri  17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Eu aleg România: 
Ascultă-ți muzica! 100 de melodii ale 
românilor 17.30: Legendele Banatului 
– serial istoric. 17.55: Încheiere........................................................
21 OCTOMBRIE  (Stefan Crasta)
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........................................................
22 OCTOMBRIE  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei/Anca Becan 17.30: Reportaje, in-
terviuri 17.55: Încheiere
........................................................
23 OCTOMBRIE  (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 17.15: EU aleg 
România – Istoria românilor în 100 de 
momente esențiale 17.25: Galeria in-
terpreților de muzică populară / Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
24 OCTOMBRIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: File de 
calendar  popular 16.30: Clubul supor-
terilor (reluare) 17.00: De dor și drag – 
emisiune de folclor realizată de Daniela 
Băcilă /Radio Timișoara 17.55: Încheiere........................................................
25 OCTOMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinței” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: Program retrospectiv 
17.55: Încheiere

DONQUIJOTISM  s. 
n. (Livr.) Atitudine sau 
purtare caracteristică 
omului lipsit de simţul 
realităţii, care urmăreş-
te scopuri fantastice şi irealizabile, 
manifestând eroism în lupta cu ob-
stacole imaginare. [Var.: donchiho-
tísm, donchijotísm, donchișotísm s. 
n.] – Din fr. donquichottisme.

În fiecare duminică, de la 19.00 
(ora României), Marian Voicu, 
jurnalistul TVR şi invitaţii săi de-
osebesc adevărul de minciună, în 
prima emisiune din audiovizualul 
românesc dedicată dreptului de a 
fi informat corect.

De câţiva ani, spaţiul public este 
inundat de ştiri false, dezinformare, 
„adevăruri alternative”, campanii de 
compromitere, propagandă, discurs 
instigator la ură, populism. Scruti-
nele electorale sunt distorsionate, 
reţelele sociale se radicalizează, 
războiul informaţional este tot 
mai vizibil.

Dieta informaţională zilnică este 
din ce în ce mai dificilă – ce e adevă-
rat şi ce e fals în jur? Cine e arbitrul 
adevărului? Fiecare poate crede ce 
vrea, îşi poate construi realitatea pe 
care o doreşte, din informaţiile pe 
care le selectează, conform teoriei 
distorsiunii de confirmare. Trăim 
în camere cu ecou, suntem alimen-
taţi cu fake news care ne sunt livrate 
de motoare informaţionale uriaşe. 
Reţelele sociale au devenit reţele 
ale radicalizării sociale. Breaking 
Fake News.

„Distincţia între „false news” și 
„fake news”, între „misinformation” și 
„disinformation” nu operează în lim-
ba română – ambele sunt traduse, în 
mod ambiguu, prin „știri false”. „False 
news” este informaţia care nu corespun-
de faptelor, generată fără intenţie sau 
cu intenţie pentru a crește vânzările, 
sau traficul web. „Fake news” implică 
o strategie, un buget și o ideologie, ser-
vește o naraţiune, are un lexic propriu 
și e parte a unei campanii îndreptate 
împotriva unui individ sau unei comuni-
tăţi. Atunci când această campanie este 
îndreptată împotriva unui alt stat este 
vorba de război informaţional”, explică 
Marian Voicu.

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viața și tradițiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonați-vă la

la prețul 
de anul trecut!

-FOAIAe

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe unde-
le medii cu frecvențele de 873 kHz și 
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 și cu o zi mai 
devreme decât ceilalți abonați.
„E-Foaia” cuprinde și acele articole 
și fotografii, care în ediția online 
nu apar. „E-Foaia” este realizată 
în format PDF și poate fi citită cu 
programul gratuit Adobe Reader, 
cu ajutorul căruia puteți să căutați 
expresii sau conținuturi, dar puteți 
și 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 permanență:
                 (+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiți acest număr de 
telefon pentru a comunica situații de-
osebite (ex: accidente, decese, răniri, 
dispariții de persoane), care reclamă 
urgență - la acest număr de telefon nu 
se fac programări și nu se furnizează 
informații consulare.
Ambasador: Marius Lazurcă
Website: http://budapesta.mae.ro/
E-mail: budapesta@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431,
                   (+36-62) 424-429
Telefon mobil de permanență:
                   (+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro...................................................
Consulatul General al României
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanență:
           (+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

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

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

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

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

Televiziune

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

miercuri, 21 octombrie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 21 octombrie, Duna World, ora 13.50

Programul românesc televizat vă 
oferă trei subiecte: Tineri de naţi-
onalitate din Ungaria s-au întâlnit 
la Agárd, pentru a petrece împreu-
nă un sfârşit de săptămână, şi pen-
tru a-şi cunoaşte reciproc valorile 
culturale. Printre ei s-au aflat şi 
tineri români. Din cânt şi muzică 
a făcut o disciplină de prestigiu. 
Premiata din acest an a distincţiei 
Pro Cultura Minoritatum Hunga-
riae este profesoara de muzică, 
Szenes Andrea din Bătania. Tot 
la Bătania se pregăteşte o casă 
muzeu a românilor, care se vrea a 
fi un loc viu, cu multe posibilităţi 
şi pentru tineret.
Realizator: Ştefan Crâsta

...................................................
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Școala Generală Românească din Aletea 
va avea clase noi pentru elevi

Dezvoltarea instituţiei va fi  posibilă în urma unor tratative ale 
Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, susţinătorul şcolii 
din Aletea, prin care s-a reuşit cumpărarea parterului clădirii, în 
care funcţiona înainte un magazin aparţinând Firmei Áfész-Coop 
din Jula. La conferinţa de presă, preşedintele AȚRU, Gheorghe Cozma
a afi rmat că suprafaţa achiziţionată este de 251 mp, iar lucrările de 
renovare vor consta în amenajarea a 4 săli de clasă, vestiare pentru 
fete şi băieţi, grupuri sanitare cu instalaţie pentru persoanele cu 
dezabilităţi, sisteme de termofi care şi electrifi care. Investiţia va fi  
realizată cu ajutorul unei subvenţii în valoare de 70 de milioane 
de forinţi, oferită de Secretariatul de Stat pentru Naţionalităţi şi 
Culte din cadrul Cancelariei Primului Ministru. Din aceste fonduri 
a fost cumpărat imobilul şi se vor face lucrările de construcţie care 
vor începe încă anul acesta. 

La conferinţa de presă a fost prezent şi Traian Kreszta, reprezen-
tantul comunităţii româneşti în Parlamentul de la Budapesta, care 
a spus că împreună cu primarul oraşului Aletea, Gheorghe Selejan, 
care i-a susţinut în acest demers, va fi  mărită şi amenajată şi curtea 
şcolii, iar pe viitor vor încerca să înfi inţeze şi o grădiniţă bilingvă, 
pentru a asigura viitorul şcolii. 

La eveniment a fost prezent şi Schreyer József, preşedintele Firmei 
Áfész-Coop din Jula, care a mărturisit că iniţial clădirea nu a fost 
de vânzare, dar fi ind căutat a considerat important ca proprietatea 
aflată în gestiunea dânsului să o vândă în folosul învăţământului 
de naţionalitate. 

Miercuri, 7 octombrie, conducerea Autoguvernării pe Ţară 
a Românilor din Ungaria a organizat o conferință de presă la 
Aletea, pentru a prezenta procesul de dezvoltare și extindere 
al Școlii Generale Românești. În ultimii 10 ani, numărul copiilor 
care frecventează această instituție de învățământ a crescut de 
aproape zece ori, astfel încât infrastructura existentă necesită 
extinderea cu noi săli de clasă.

La conferinţa de presă au mai fost prezenţi Petru Selejan, direc-
torul şcolii din Aletea, vicepreşedinţii AȚRU, Bertold Netea şi Elvira 
Ardelean, precum şi primarul Gheorghe Selejan, care la fi nalul 
întâlnirii a oferit o recepţie la primărie.

„Orice conducător al unei instituţii are planuri pentru instituţia 
sa, ca aceasta să funcţioneze bine. Aşa am preluat şi eu această 
şcoală, în urmă cu zece ani, cu scopul de a face ca lucrurile să evo-
lueze în bine aici. Se ştie că, în anul 2010, şcoala avea probleme, nu 
erau decât 16 elevi în clase comasate, eram patru cadre didactice în 
total. Am muncit foarte mult în ultimul deceniu, împreună cu cole-
gele mele, iar acum am ajuns, în 2020, să avem în şcoală 112 elevi, 
avem cadre didactice, suntem 14 profesori, plus avem şi profesori 
externi care vin să predea anumite materii, iar clădirea este acum 
mică, nu avem săli de clasă corespunzătoare, nu avem laboratoare, 
etc. Cu ajutorul AȚRU, susţinătorul şcolii noastre, ne-am consultat 
de mai multe ori în această problemă, iar anul acesta am reuşit, 
se pare, să putem realiza acest vis al nostru, iar anul viitor şcolar 
elevii vor putea lucra în condiţii normale. Avem o bună colaborare 
şi cu primarul oraşului, care este deschis la solicitările noastre şi 
face tot ce poate pentru a ne ajuta. Avem o bună colaborare şi cu 
Autoguvernarea Românească din oraş, al cărei preşedinte este 
Vasile Botaș. Eu cred că pentru a ne ajunge scopurile în folosul 
tinerelor generaţii care învaţă în această şcoală, trebuie şi noi să 
fi m uniţi, consider că aşa putem să avem un viitor frumos dacă 
suntem uniţi. Şi pentru că la conferinţa de presă s-a adus vorba 
şi despre grădiniţă, sigur că dacă am avea o grădiniţă ar fi  foarte 
bine, deoarece suntem singura şcoală bilingvă din Ungaria, care 
nu are în localitate şi o grădiniţă românească. Ştiu că nu este uşor 
de înfăptuit acest lucru, dar acesta este un plan pe mai departe, şi 
este bine să avem planuri. Dacă şi acest lucru se va înfăptui putem 
spune că suntem şi noi o şcoală complexă şi de viitor”, a declarat 
Petru Selejan, directorul şcolii din Aletea, pentru revista „Foaia 
românească”.                                                                                                         A.B.

Elevii școlii din Aletea în excursie la Jula
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