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La 31 octombrie se împlinesc exact 200 de ani de la 
naşterea pictorului român, pionier al neoclasicismului în 
pictura românească, Gheorghe Tăttărescu (1820–1894). 

Gheorghe Tăttărescu a început să picteze ajutându-l 
pe unchiul său, Nicolae Teodorescu (1799–1880), zugrav 
de biserici. Continuă studiul picturii la şcoala de zugravi 
din Buzău. Cu ajutorul episcopului Buzăului, Chesarie, 
obține o bursă de studii la Academia San Luca din Roma 

(1845–1851). Sub îndrumarea profesorilor săi, se formează în spiritul aca-
demismului italian.

Tăttărescu a participat la revoluția de la 1848. A pictat portretele revo-
luționarilor Gheorghe Magheru, Ştefan Golescu aflați în exil, iar în 1851 
pictează portretul lui Nicolae Bălcescu (în trei replici aproape identice). 
Idealul eliberării naționale şi al edifi cării unei Românii moderne este tran-
spus în compoziții alegorice cu subiect revoluționar sau cu subiect patriotic. 
În 1860 este însărcinat să întocmească un „Album național” al priveliştilor 
şi monumentelor istorice din țară. Astfel, are prilejul de a se afi rma şi ca 
peisagist, cu discrete accente romantice. În perioada 1853–1892, cu ajutorul 
elevilor săi, a pictat, în spirit neoclasic, peste 50 de biserici din Bucureşti şi 
Iaşi, precum şi Biserica Greacă din Brăila. Împreună cu Theodor Aman a 
înfi ințat, în 1864, Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, unde a desfăşurat 
o bogată activitate ca profesor de pictură, fi ind mai apoi şi directorul ei în 
anii 1891–1892.

Casa pe care a cumpărat-o în Bucureşti în 1855 şi în care a locuit timp de 
aproape 40 de ani a fost transformată în muzeu şi a fost deschisă publicului. 
Înfi ințat în 1951, Muzeul Gheorghe Tăttărescu adăposteşte o mare parte 
din lucrările sale.

Calendar ortodox

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

Pe copertă: Ziua Morţilor, undeva în România…

Poza săptămânii

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

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

Omul săptămânii
Gheorghe Tăttărescu

2 noiembrie, luni, Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifi dor, A�tonie
    şi Anempodist
3 noiembrie, marţi, Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.;
    Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4 noiembrie, miercuri, Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc.
    Nicandru Ep. şi Ermeu pr. (Post)
5 noiembrie, joi, Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie,
    arhiepiscopul Alexandriei
6 noiembrie, vineri, Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului;
    Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7 noiembrie, sâmbătă, Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv.
    Lazăr din Muntele Galison
8 noiembrie, duminică, †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail
    şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri. Duminica a XXIV-a
    după Rusalii (Învierea fi icei lui Iair) 

Aşa va arăta învăţământul viitorului
(care este tot mai apropiat)…

Apel la proiecte pentru 
organizaţiile civile ale 

naţionalităţilor din Ungaria

Întâlnire la AȚRU
cu organizaţiile civile româneşti

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

Sursa foto: internet

M iercurea trecută, la sediul din Jula al Autoguvernării pe Țară a 
Românilor din Ungaria a avut loc o întâlnire cu reprezentanții 

organizațiilor civile româneşti din țară, fi ind chiar prima întâlnire de 
acest fel de la înfi ințarea Autoguvernării pe Țară de acum 26 de ani.

Într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook, conducerea AȚRU 
a apreciat întâlnirea în următorul fel: „Am planifi cat încă de la începutul 
anului o întâlnire cu reprezentanții sferei civile, însă aceasta s-a realizat 
doar miercuri, 21 octombrie. A fost minunat să experimentăm modul în 
care sunt implicați aceşti reprezentanți în viața comunității noastre şi cu 
câtă dăruire lucrează la menținerea valorilor etnice, cât de mult se îngrijesc 
de cultura strămoşească, cât de mult se ajută reciproc, toate acestea de 
dragul naționalității din care fac parte. Pe lângă faptul că toți cei prezenți 
s-au cunoscut mai bine, s-a discutat şi despre posibilitățile de accesare 
a proiectelor, recensământul din anul viitor, respectiv despre aspirațiile 
de viitor ale acestora. Timpul petrecut împreună s-a scurs plăcut, punând 
bazele unei cooperări pe termen lung, care deschide o nouă cale pentru 
noi toți în urma căreia vom reuşi să realizăm planurile de viitor cu succes.”

G uvernul Ungariei ajută naționalitățile care trăiesc în Ungaria 
în multe feluri pentru a-şi păstra identitatea, limba şi cultura. 

Fondul Bethlen Gábor, din încredințarea Secretariatului de Stat pentru 
relațiile cu cultele şi naționalitățile din Ungaria, lansează o nouă etapă 
de concurs pentru naționalitățile: bulgară, greacă, croată, poloneză, 
germană, armeană, română, rusină, sârbă, slovacă şi slovenă, în scopul 
de a obține funduri pentru funcționarea organizațiilor civile pe anul 
2021. Limita obținerii 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 Național de Informatică 
(NIR), prin care după înregistrare poate fi  contactat site-ul web al Fon-
dului 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.

FOAIA
românească2 ℓ  ACTUALITĂŢI  ℓfoaia@foaia.hu 30 OCTOMBRIE  2020



Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula,
acreditat pentru examene ECL

Certificatul ECL foloseşte 
la echivalarea examenului 
de bacalaureat şi  a altor 
examene de limbi străine, 
la o posibilă angajare în 
țară sau în străinătate, la 
participarea la cursuri sau 
concursuri  profesionale, 
la continuarea studiilor în 
străinătate etc. Valabilita-
tea şi recunoaşterea certi-
ficatului obținut sunt pe 
toată durata vieții şi este 
recunoscut internațional, 
doar la câteva, la limbile 
mai mici, certificatul tre-
buie după obținere să fie 
acreditat pentru a fi valabil 
la nivel internațional, aşa-
dar şi la examenul de limba română. 

Maria Gurzău Czeglédi: – Această do-
rință am nutrit-o de mai mulți ani, ca 
şcoala noastră să devină „un centru 
de examinare” şi în acest caz a devenit 
Filiala Universității din Pécs, cu tipul 
de examinare ECL. Obiectivul nostru 
principal a fost, şi îşi ia pornirea din 
faptul că în şcoala noastră se predă 
limba română (ca limbă maternă), 
paralel limba maghiară, dar şi alte 
limbi străine, oferta este foarte bogată. 
Tinerii noştri la capătul studiilor obțin 
atestate de limba engleză, italiană, 
română. Însă din limba română numai 
acei tineri primesc pe baza bacalaureatului atestat de limbă, 
de nivel mediu, care obțin rezultate de peste 80% atât la oral, 
cât şi la scris, la literatura română şi la încă două discipline în 
limba română, ceea ce înseamnă că acest nivel este totuşi destul 
de ridicat. Acest atestat primesc aşadar, doar tinerii care sunt 
talentați şi sârguincioşi la limba română. În diferite centre, al-
ții au dat examene de limbă şi până acum din limba română şi 
din alte limbi străine, de aceea ne-am gândit că profilul şcolii 
noastre pe undeva armonizează cu acest obiectiv, şi ar fi bine ca 
să organizăm noi în acest oraş, în primul rând şi pentru tinerii 
noştri această posibilitate. 

– Ce condiții a trebuit să îndeplinească instituția pentru a deveni 
acreditată ECL? A fost greu ca să ajungeți la acest rezultat final?

– Infrastructură avem, acest complex este foarte bine dotat din 
toate aspectele, cu săli, cu tehnologii moderne, dar a contat nu 
doar contextul din punctul de vedere al infrastructurii, ci avem 
şi profesori foarte bine formați şi profesori de limba română şi 
de limbi străine. Unele colege au atestate pe baza cărora pot 
să examineze, iar alte cadre au participat recent la un curs de 
perfecționare şi vor şi continua această activitate. 

– Fiind acreditată internațional, o să fie foarte binevenită aceas-

tă posibilitate pentru cei din 
oraș, județ sau zonă, de a da 
examenele ECL aici la dum-
neavoastră. În universități, la 
locurile de muncă internațio-
nale, chiar și la locuri de mun-
că în Jula și în tot județul se 
cere de multe ori un examen de 
limbă. Mai noi și examenul de 
limba română a devenit foarte 
valoros în acest oraș turistic, 
cum este Jula. Cum se dau 
aceste examene, periodic sau 
de mai multe ori pe an? 

– Acum şcoala noastră 
devenind filială ECL, din 
toamna acestui an se pot 
da examene de acest tip. 
Din două în două luni se 
dau examene la limbile en-

gleză, germană şi maghiară ca limbă 
străină. Noi am fost motivați şi din 
acest aspect, ca să dea tinerii examen 
de limba maghiară, mai ales acei elevi 
care sunt veniți din România şi aici stu-
diază limba maghiară, şi este un avan-
taj pentru ei să dea examen de limbă. 
Dar şi pentru elevii noştri din Unga-
ria este important, pentru că mulți îşi 
fac atestate la limba engleză, română, 
avem tineri care au studiat italiana, dar 
avem profesori şi de limba spaniolă, 
de franceză, germană, deci oferta este 
foarte bogată, chiar şi dorim să moti-
văm copiii din acest aspect. În plus, la 

examenele de admitere, dacă vor să intre la diferite universități, 
primesc un punctaj în plus dacă au atestat de limbă, ceea ce 
este un lucru bun dacă au atestate. S-a deschis lumea, tinerii se 
mişcă, călătoresc în alte țări, iar şcoala noastră este implicată în 
programe Erasmus, şi sigur, dacă vor cunoaşte aceste limbi de 
circulație mondială este favorabil pentru ei. În plus, dorim să-i 
motivăm şi din limba română pentru a avea atestat de limbă şi 
acei elevi care nu pot să facă față la bacalaureat şi nu pot obține 
din literatură şi din toate să facă 80%, dar pot să se pregătească 
din limba română ca să facă față într-un mod demn la aceste 
examene care sunt de diferite tipuri: A, B, C. 

– Pe viitor vor fi posibile și cursuri de pregătire pentru candidați 
externi interesați?

– Am dori să pornim şi cursuri pentru acest tip de examen, 
cu ajutorul profesoarelor şi eu am toată încrederea că va ieşi 
bine. Oraşul Jula este situat într-o zonă limitrofă graniței, foarte 
mulți trăiesc din turism, tot mai multă vorbă românească auzim 
în oraş, la băi, în restaurante şi eu cred că este şi o renaştere a 
limbii române. Pe de altă parte, sper că şi în relațiile dintre cele 
două țări în viitor vor fi tot mai bune. 

(Continuare în pagina a 5-a)

Începând din toamna acestui an, Liceul românesc „N. 
Bălcescu” din Jula este acreditat la sistemul internaţional 
de examinare din limbi moderne, aşadar instituţia a devenit 
Filiala Universităţii din Pécs, în care se pot da examenele de 
limbă ECL. Datorită tendinţei crescânde de mobilitate inter-
naţională, certificatul ECL, care se poate obţine pentru mai 
multe limbi europene, reprezintă un adaos la CV-ul oricărei 
persoane, sau oricărui tânăr, care au nevoie de examen de 

limbă sau de puncte pentru a intra la facultate. Despre ce 
fel de condiţii a trebuit să îndeplinească instituţia din Jula 
pentru a fi acreditată la examene ECL, de ce este important 
să fie filială ECL a Universităţii din Pécs, am stat de vorbă cu 
doamna Maria Gurzău Czeglédi, directorul liceului din Jula, 
iar despre cum se desfăşoară un examen ECL ne-a oferit 
amănunte prof. Florentina Oltean, examinator ECL, dar şi 
organizator de examene la instituţia din Jula. 
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În duminica din 18 octombrie, Biserica Baptistă din Micherechi 
a sărbătorit Ziua Mulțumirii, prin servicii speciale de dimineața şi 
de după amiază, prin care credincioşii au mulțumit lui Dumnezeu 
pentru binecuvântările materiale şi sprituale de care au făcut parte 
şi în acest an. În centrul rugăciunilor de mulțumire a stat citatul: 
„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui 

Dumnezeu, în Hristos Isus, Fiul său cu privire la voi!” (1 Tesaloniceni 5:18)
Biserica şi-a aşteptat membrii în această zi cu un decor specific 

acestei sărbători, realizat de tinerii şi copiii bisericii. 
Închinarea prin cântări şi poezii a fost condusă de către copiii, 

tinerii şi fanfara bisericii, iar Cuvântul Domnului a fost vestit de către 
pastorul bisericii Petrică Crețu.                                              Andrea Borszéki

Botez nou-testamentar şi Ziua Mulţumirii
la Biserica Penticostală Nr. 1 din Micherechi

Ziua Mulţumirii la Biserica Baptistă
din Micherechi

La Biserica Penticostală Nr. 1 din Micherechi, 
în duminica din 18 octombrie a avut loc o dublă 
sărbătoare: un botez nou-testamentar, prin 
care două persoane au făcut legământ în fața 
lui Dumnezeu şi a întregii biserici încredințân-
du-şi viața în mâinile Mântuitorului nostru Isus 
Hristos şi Ziua Mulțumirii. 

Cei doi candidați care au fost botezați acum 
sunt Daniel Aslam şi Norbert Iurasoc, tineri care 
au crescut în cadrul acestei biserici. La sărbă-
toarea celor în haine albe au fost prezente 
familiile lor, rudenii, creştini, cunoscuți, consă-
teni şi toți care cu drag au venit să fie părtaşi la 
sfântul legământ. În cadrul serviciului de botez, 

săvârşit de pastorul Durkó Albert, candidații au 
răspuns cu cuvintele „da, cred” că Isus Hristos 
este Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul meu 
personal, iar pe baza mărturiei făcute în fața 
lui Dumnezeu şi a tuturor celor prezenți au 
fost botezaţi în apă.

Din partea autorităților, au participat la eve-
niment doamna primar Margareta Tat, iar din 
partea Autoguvernării pe Țară a Românilor din 
Ungaria, preşedintele Gheorghe Cozma.

Membrii adunării au mulțumit în această zi 
prin rugăciuni şi cântări către Bunul Dumnezeu 
pentru toate roadele şi bogățiile pe care le-a 
vărsat asupra lor.
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Să cunoaştem mai bine oraşul Jula!

Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula,
acreditat pentru examene ECL

(Urmare din pagina a 3-a)

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

Concurs cu premii pentru toţi cititorii Foii româneşti

În această clădire din strada Városház nr. 13, 
a�lată în centrul oraşului, a funcţionat decenii 
de-a rândul Şcoala Generală şi Liceul „N. 
Bălcescu” din Jula. Pe clădirea fostei şcoli  stă 
mărturie acestor vremuri o placă memorială. 
În ce ani a funcţionat aici şcoala românească?

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-
nității româneşti, Jula este con-
siderată o adevărată capitală 
culturală, şcolară şi administra-
tivă românească, deoarece aici 
se află majoritatea instituțiilor 
importante pentru românii din 
Ungaria.

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

Câştigătorul premiului 
principal al unei runde de 
întrebări va fi  acel cititor care 
trimite patru răspunsuri corec-
te şi complete.  În cazul în care 
vor fi  mai mulți expeditori de 
răspunsuri corecte, câştigăto-
rul va fi  tras la sorți.

Întrebarea săptămânii:

Octombrie / 5

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,   3 noiembrie   (ora 24.00).

Florentina Oltean: – Examenele ECL 
pentru limbile engleză, germană, ma-
ghiară, italiană, spaniolă, română, tes-
tează capacitatea orală şi scrisă de a co-
munica în limba respectivă pe subiecte 
practice, profesionale şi personale, cu 
grade diferite de complexitate. Astfel de 
examene s-au dat mai demult în Jula, 
la Liceul „Erkel Ferenc”. Acum, Liceul 
Românesc este instituția care dispune 
în zonă de această posibilitate.

– Examenele au o structură identică în 
toate limbile. În ce constă un astfel de exa-
men și cât sunt de grele aceste probe?

– Nici un examen nu este uşor. Un 
examen de limbă are trei probe: proba 
de comunicare orală, la care avem con-
versație dirijată şi descrierea unei imagini. Apoi este proba scrisă, 
unde se lucrează la un discurs scris şi un discurs vorbit. Centrul ECL 
european are toate informațiile necesare în toate limbile. Deci, dacă 
cineva se prezintă la un examen de română şi caută pe site-ul www.
ecl.ro, găseşte informațiile necesare în limba română, cu teme şi 
cerințe în limba română, dacă se caută în alte limbi, atunci la fel 
le găseşte pe toate. 

În ziua examinării, noi, organizatorii, în dimineața zilei respective 
primim prin poştă subiectele şi foile de lucru. Examenul începe la 
ora 9, durează depinzând de nivel, aproximativ două ore sau două 
ore şi jumătate. La scris, candidații au două probe de înțelegere a 
textului, şi două probe de întocmire a unui text în scris, de obicei o 
compunere sau o scrisoare. Când examenul este gata, noi trebuie 
să încărcăm toate lucrările pe site-ul centrului de la Pécs, pentru că 
totul se corectează la ei. La fel şi proba de ascultare, subiectele se 
descarcă în ziua examenului dimineața, avem o oră de pregătire, 
se dă subiectul la sală, după care tot aşa se adună toate şi se trimit 

la Pécs, inclusiv la proba orală, se înre-
gistrează toate convorbirile şi se trimit 
la centru, totul este deci sub control. La 
proba orală, există posibilitatea de a da 
examenul în pereche, sau chiar în trei, 
pentru dialog, sau pentru o conversație 
mai uşoară. 

Următoarele examene de limbă 
la ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, GERMANĂ, 
MAGHIARĂ, ITALIANĂ şi SPANIOLĂ 
vor avea loc în zilele de 4–5 decembrie 
2020 . Înscrierile se pot face online 
până pe 5 noiembrie pe siteul www.
ecl.hu. 

A.B.

Se pot face propuneri
pentru premiul „Pentru Naţionalităţi”

Guvernul Ungariei a înfi ințat Premiul „Pentru Naționalități” cu sco-
pul de a recunoaşte activitatea deosebită depusă de persoanele 

fi zice, organizațiile sau autoguvernările naționalităților din țară. Se ia 
în considerare activitatea depusă în interesul comunității, în domeniul 
culturii, educației, cultelor, cercetării, economiei şi mass-media. Pre-
miul se decernează cu ocazia Zilei Naționalităților, pe 18 decembrie.

Propunerile pentru distinşii anului 2020 se pot face până pe 14 
noiembrie, şi trebuie înaintate, atât pe cale poştală cât şi electronic, 
pe adresa Secretariatului de Stat pentru Naționalități, Culte şi Sfera 
Civilă din cadrul Cancelariei Primului Ministru (1357 Budapesta, Pf. 6) 
şi pe titkarsag.nf@me.gov.hu.                                                                                 E.Ş.
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Pe 22 octombrie, pre-
şcolarii de la Grădinița 
românească din Bătania 
au sărbătorit toamna şi 
Festivalul Lampioanelor, 
anul acesta într-un cadru 
mai special, mai apropiat 
sufletului de copil mic, cu 
un program despre natură, 
specific toamnei târzii. 

Arborii îşi pierd frunzişul, culorile vii şi vesele din timpul verii 
s-au şters tot mai mult, se întunecă mai repede, copiii trebuie să 
stea mai mult în casă. Toate acest schimbări nasc în copii o serie 
de întrebări: de ce plouă? de ce mor frunzele?, etc. Cele mai bune 
răspunsuri care li se pot da sunt cele vizuale, care sunt asemenea 
basmelor. 

Pentru serbarea toamnei, copilaşii cu doamnele educatoare au 
pregătit desene, decor de toamnă, pe care le-au însuflețit cu o fru-
moasă serbare, cu poezii şi cântece de toamnă. În timpul serbării au 
fost făcute filmulețe, care au fost mai apoi încărcate pe pagina online 

a părinților, deoarece din 
cauza restricțiilor actua-
le cauzate de pandemie, 
serbarea a avut loc fără 
părinți şi alți spectatori, 
iar gustările din bogățiile 
toamnei au fost asigurate 
de părinți, dar anul acesta 
strict cumpărate din maga-
zin, nu făcute în casă, ne-a 

informat educatoarea Adelina Olteanu-Sturza. 
Decorul de toamnă l-au dus pe urmă la şcoala generală, de unde 

au pornit cu lampioanele aprinse la Biserica Ortodoxă Română 
din localitate. Aici, educatoarea Mihaela Birescu le-a spus legenda 
semințelor, care se pun în pământ pentru încolțit şi care sunt lu-
minate de lampioanele aduse în mânuțe de ei. Această sărbătoare 
este trăită cu emoție de copii, deoarece nu simt întunericul rece 
de octombrie atunci când cu lampionul sau cu lumina se îndreaptă 
spre rădăcina unei plante sau a unui copac pentru a „duce lumină” 
în interiorul pământului, la rădăcini, semințe şi plante.                   A.B.

Săptămâna trecută, la Grădinița românească din 
Chitighaz, copilaşii împreună cu doamnele educatoare 
au sărbătorit anotimpul de toamnă. Au avut multe 
programe interesante: au ascultat poveşti, au spus poezii, 
au improvizat scenete. Copiii au făcut şi brioşe cu morcovi 
împreună cu doamnele educatoare, după ce au ascultat 
poveşti. Dezvoltând abilități motorii fine, au realizat 
diferite forme din mărgele. Săptămâna s-a încheiat cu 
o excursie frumoasă, la ferma de cai Steigerwald, unde 
au făcut o plimbare cu căruța cu cai, au putut mângâia 
animalele şi s-au jucat mult în aer liber. 

Zilele toamnei la grădiniţa din Chitighaz

Serbarea toamnei şi festivalul lampioanelor
la grădiniţa din Bătania
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– Te rog, Carmen, să te prezinți cititorilor „Foii 
românești”! Ce trebuie să știm despre tine?

– Numele meu este Carmen Toma, m-am năs-
cut pe 25 septembrie 2002. Locuiesc în localita-
tea Vărşand, împreună cu familia mea. Şcoala 
primară am început-o în satul natal, iar în anul 
2014 am continuat la şcoala generală românească 
din Jula, după care 
am rămas tot aici, la 
Liceul „Nicolae Băl-
cescu”. Sunt o fire 
sociabilă, optimistă 
şi prietenoasă. Pot 
spune că atunci când 
am început să învăț 
la Jula nu ştiam per-
fect limba maghia-
ră, dar cu ajutorul 
profesorilor şi cole-
gilor mei am învățat 
destul de repede. La 
început aveam emoții, pentru că 
nu cunoşteam pe nimeni, dar în 
câteva zile m-am acomodat des-
tul de bine. A fost o schimbare 
destul de mare, fiindcă învăță-
mântul în România a fost total 
diferit. Profesorii şi colegii m-au 
ajutat întotdeauna. Studiile li-
ceale le-am început tot aici, iar 
acum mă aflu în anul absolvirii.

– De ce ai ales să înveți la Jula?
– Am ales ca să merg la Jula, la 

şcoală, deoarece am avut dorința 
de a învăța limba maghiară mai 
bine, iar oraşul la rândul său este 
unul foarte frumos şi călduros. 
Sistemul de învățământ diferă de cel din țară, profesorii sunt mult 
mai familiari cu elevii. 

– Cum te înțelegi cu profesorii și colegii?
– Am o relație bună cu profesorii, pentru că m-au ajutat de la bun 

început. Dacă fiecare elev îşi respectă profesorul, atunci şi profeso-
rul îi tratează la fel şi cred că acesta este secretul unei relații bune 
dintre elev-profesor. Cu colegii mă înțeleg bine, am învățat să ne 
ajutăm reciproc şi să fim uniți. În general, ne înțelegem mai bine 
cu fetele, deoarece ne ajutăm reciproc în orice situație.

– Ce materii îți plac cel mai mult?
– Nu pot spune că am o materie preferată, dar mai mult îmi 

plac materiile umaniste. Orele de limba şi literatura română sunt 
preferatele mele, pentru că îmi place mult să citesc şi să comunic, 

iar eu mă bucur când pot să le fiu de ajutor co-
legilor mei. Îmi plac orele care sunt interactive. 
Am observat că şi orele de sport sunt importante 
în viața fiecărui elev, deoarece ne ajută să ne 
menținem în formă şi să reducem stresul.

– Ai un hobby preferat?
– Am multe hobby-uri preferate, unul dintre 

acestea este acela de a broda. Din clasele gene-
rale am urmat nişte cursuri de brodat. Totodată 
îmi place să cânt, iar timp de patru ani am făcut 
parte din corul şcolii. Pe lângă această plăcere, 
am fost şi sunt pasionată de teatru, făcând parte 
din echipa de teatru a şcolii, alături de care am 
avut mai multe spectacole. Timpul liber îl petrec 
în bucătărie, făcând prăjituri şi mâncăruri.

– În anii de școală ai participat la concursuri?
– Da, am participat în mod general la concur-

suri de limba şi literatura română în oraşele şi 
satele româneşti din Ungaria. Am obținut mereu 
rezultate foarte bune, datorită ajutorului primit 

din partea profesori-
lor. Mă bucur că am 
avut ocazia de a par-
ticipa la concursuri-
le respective oferind 
mândrie părinților 
mei care m-au susți-
nut mereu. Voi par-
ticipa şi anul viitor 
în luna februarie la 
concursul național 
de limba şi literatura 
română, OKTV, care 

se va desfăşura în două etape, 
scris şi oral. 

– Ce părere ai despre perioada 
aceasta de pandemie? Te-a afectat 
în vreun fel?

– Având în vedere că mă aflu în 
pragul absolvirii, această perioa-
dă este una mai grea atât pentru 
colegii mei cât şi pentru mine. 
Anul trecut am avut ore online, 
care au fost grele atât pentru noi 
cât şi pentru profesori, deoarece 
a lipsit contactul vizual, dar din 
toamnă ne-am reîntors în băncile 
şcolii. În instituție purtăm mască, 
iar la intrare în fiecare dimineață 

portarul ne măsoară temperatura corporală şi este obligatorie 
dezinfectarea mâinilor. Sperăm cu toții că până în primăvara anului 
viitor, când ne vom susține examenele de bacalaureat, situația să 
revină la normal, deoarece colegii anului anterior au suferit mult 
că nu au avut examene normale, cum ne-am obişnuit, ci numai 
în scris, nu au avut serbare de bun rămas, ceea ce a fost greu de 
acceptat pentru ei.

– Ce planuri ai de viitor ? Ce ai dori să studiezi?
– După terminarea liceului, aş dori să-mi continui studiile în 

România. Încă nu m-am decis unde să merg din cauza vremurilor pe 
care le trăim, însă facultatea vreau să o fac la distanță, în domeniul 
comunicării, pentru că aş dori în acelaşi timp să şi lucrez.

Anita Laszlo, masterandă, UAV Arad

Carmen Toma

Carmen Toma este o tânără venită din 
România să studieze în Ungaria. Este o 
persoană deschisă şi cu mult optimist, 
astfel ea a pornit să-şi împlinească dorin-
ţa, aceea de a învăţa limba maghiară. La 
început această dorinţă i s-a părut imposi-
bilă, însă datorită calităţilor şi voinţei sale 
a reuşit să îşi îndeplinească visul. Fiind în 
anul absolvirii, am decis să stau de vorba 
cu ea pentru a a�la cum au fost aceşti ani 
petrecuţi la Liceul „N. Bălcescu” din Jula 
şi ce ar vrea să studieze pe viitor.

O tânără pasionată de limba şi literatura română,
de citit şi de orele interactive

Interviu cu Carmen Toma, elevă în anul IV al Liceului „N. Bălcescu” din Jula 

În corul şcolii

Cu colegii de clasă
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Pomenirea eroilor români, la Seghedin

Marți, 20 octombrie, cu puțin timp înainte de Ziua Armatei Române, 
la monumentul eroilor români din Cimitirul Central din Seghedin, a 
avut loc o slujbă de pomenire şi o ceremonie de depunere de coroane 
de flori în amintirea eroilor români. Evenimentul comemorativ a avut 
loc în condiții restrânse şi a fost organizat de Consulatul General al 
României la Seghedin. Comemorarea a început cu o slujbă de po-
menire, săvârşită de Preasfi nțitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei 
Ortodoxe Române din Ungaria, pr. Aurel Becan, protopop de Seghedin 
şi de arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Jula. 
La eveniment au fost prezenți şi ofi alități: Marius Lazurca, ambasadorul 
României la Budapesta, Daniel Banu, consulul general al României la 
Seghedin, Papp Tibor, consilier pentru relații externe şi Kerek Attila, şeful 

Departamentului de Protocol al Primăriei din Seghedin, Gheorghe Cozma, 
preşedintele AȚRU şi vicepreşedinții Bertold Netea şi Elvira Ardelean, prof. 
dr. Gheorghe Petrușan şi reprezentanți ai presei româneşti din Seghedin.

Tot în această zi, au avut loc şi alte manifestări comemorative, dedicate 
eroilor români din Ungaria şi desfăşurate la Debrețin şi Hajdúböször-
mény, de Florin Trandafi r Vasiloni, consul general al României la Jula, 
care a fost însoțit de pr. Ionuț Negrău, de la Săcal.

*
Pe 2 noiembrie, la ora 14.00, Consulatul General al României la Jula 

organizează o manifestare comemorativă la mormântul regretatului 
Simion Pop, fost ambasador al României în Ungaria, în Cimitirul orto-
dox din „Oraşul Mic Românesc” din Jula.                                                   A.B.

Iedera /Hedera helix

Plante de leac din luna noiembrie – iedera
Tot mai des căutăm în farmacii medicamente 

pe bază de plante. Ni se spune că vitamina C 
este mai efi cientă dacă are în compoziție şi ex-
tract de măceşe sau citrice. Ne-am obişnuit cu 
unguentele pe bază de gălbenele, cremele sau 
tabletele care conțin extract din castan sălbatic. 
Vă este cunoscut produsul Prospan, recomandat 
mai ales în perioada virozelor respiratorii? Ştiți 
ce plantă medicinală are la bază? Iedera. Da, 
această liană agățătoare, lungă şi invazivă, cu 
frunze lucioase, pieloase si veşnic verzi, Hedera 
helix, cum o denumim ştiințifi c. 

O plantă ornamentală întâlnită pe case, gar-
duri, prin parcuri sau chiar în ghiveci. În epoca 
frigiană, iedera era sacră pentru zeul Attis, iar 
in Egiptul antic era planta lui Osiris simbolizând 
imortalitate. Dionis, zeul vegetației şi al vinului 
avea o cupă de iederă şi a fost încoronat cu frun-
zele plantei. Etimologia denumirii ştiințifi ce este 
uşor de stabilit. În limba greacă hédra înseamnă poziție şi Heli derivă 
din verbul helissein – a se roti. Iedera se roteşte de jur împrejurul tulpinii 
copacilor. În limba germană, Efeu, derivă  dintr-un cuvânt compus în 
germana veche ep-höu – frunza urcătoare. Tradițiile creştine prevăd 
decorarea mormintelor şi a bisericilor cu iederă. Iedera care acoperă 
zidurile vechi ale unor universități din America, fondate în secolele 
18–19, a dus în anul 1954 la unirea unui grup de 8 dintre cele mai pre-
stigioase, printre care Harvard, Yale, Princeton, sub denumirea de Ivy 
League (Liga Iederei).

În limba maghiară numele plantei, borostyán, are origine necunoscu-
tă. Se întâlneşte ca nume de familie dar poate denumi şi chihlimbarul, 
piatra semiprețioasă de culoare galbenă. Iedera conține saponine, 
tanini, glicozizi, flavonozide,  steroli, minerale şi acizi organici. Toate 
acestea conferă plantei calități medicinale: efect antimicotic, expec-
torant, cicatrizant, antiparazitar, antireumatic, antibiotic, antispastic, 
vasodilatator, antidiareic, febrifug şi analgezic. Saponina este cea care 
şi-a demonstrat efi cacitatea în combaterea tusei (vezi Prospan). Modul 
în care aceasta acționează asupra organismului este încă în proces de 
cercetare, iar studiile recente arată că efi cacitatea extractului depinde 
de compoziția exactă a acestuia.

Contează perioada de recoltare a frunzelor, 
fructele fi ind otrăvitoare. De aceea este de pre-
ferat să folosim produsele din farmacie pentru 
a evita accidentele. Extern iedera se foloseşte în 
ameliorarea durerilor de sciatică şi lumbago. Din-
colo de calitățile terapeutice ale iederei, aceasta 
este folosită şi în industria cosmetică fi ind un 
ingredient important în compoziția cremelor, a 
şampoanelor, a loțiunilor de corp anticelulită. 

Din anul 1999 datează obiceiul de a desemna o 
plantă medicinală ca fi ind planta anului. Criteriile 
de selecție iau în calcul atât puterea vindecă-
toare dovedită a plantei cât şi istoria culturală 
şi medicală interesantă. Iedera a fost declarată 
câştigătoarea anului 2010. Artiştii nu puteau lăsa 
nefolosit motivul acesteia. Printre aceştia, Grazia 
Deledda, laureată a premiului Nobel pentru li-
teratură în 1926, este cunoscută pentru romanul 
Iedera, sau Mircea Malița, fost matematician, 

diplomat, eseist, care a scris Zidul și iedera (1977). Amatorii de foile-
toane poate că îşi mai amintesc cu nostalgie de telenovela ce a rulat 
pe ecrane la începutul anilor 90, Edera (Borostyán).

Dacă la începutul secolului 20 încă se considera că iedera crescută 
pe pereți poate distruge o construcție, după aceea, datorită faptului 
că materialele au devenit mai solide, a avea o iederă pe zidul casei a 
început să fi e interpretat ca aducător de noroc, de bunăstare. Conform 
unei superstiții de la noi, iedera care creşte pe casa cuiva îi protejează 
pe locatari de spirite rele şi blesteme.

Daniela Guleş
 Surse:

https://agroexpert.md/rus/articole/iedera-leacul-eficient-in-plin-se-
zon-al-virozelor
http://proprospan.md/o-prospan-ro/
https://www.cartim.ro/plantele-ca-simboluri/
https://www.paradisverde.ro/plante-medicinale/iedera-planta-cu-fruc-
te-otravitoare-frunze-tamaduitoare
https://www.alphega-farmacie.ro/alimentatie/iedera-si-efectele-sa-
le-benefice-organismului-54/
https://www.daciccool.ro/stil-de-viata/casa-si-gradina/7127-iedera-ves-
nic-verde
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Creaţii artistice, care oferă două minute de distracţie pe zi

Toţi cei care au trecut în perioada 8–21 octombrie 2020 
pe la poşta centrală din Jula, au putut admira în Galeria 
Poştei lucrările graficienei Adela Kiss, fiind expuse aproa-
pe 30 de lucrări, care au fost create în ultimele 6–7 luni, 
din primăvara acestui an, când a început pandemia de 

coronavirus. Expoziţia intitulată „Covidella” nu a avut un 
vernisaj obişnuit. În prima zi, expoziţia a fost vizitată şi pe 
primarul oraşului Jula, dr. Görgényi Ernő, însoţit de Gheorghe 
Cozma, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor 
din Ungaria.

– Cum ți-a venit ideea să expui aceste lucrări, pe care le admirăm de 
atâtea luni pe pagina ta de Facebook, tocmai aici, în orașul tău natal, la Jula?

– Tot timpul mă bucur de posibilități, când pot să-mi expun lucră-
rile aici, în oraşul meu natal, Jula. Acum am ajuns să expun aici, la 
poştă, la inițiativa Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, 
şi înainte cu o săptămână am avut posibilitatea să expun trei zile 
la fosta mea şcoală, la Şcoala generală şi Liceul „Nicolae Bălcescu” 
din Jula. La şcoală nu a fost deschis pentru public, am expus doar 
pentru elevi şi profesori, dar aşa am constatat că a fost bine să aduc 
expoziția şi în instituția de învățământ. 

– Cred că a fost o idee foarte bună ca aceste lucrări să fie expuse și la 
Galeria Poștei din oraș, pentru că este un loc unde zilnic trec sute de oa-
meni, nu este într-o galerie închisă unde în aceste vremuri nu circulă mulți 
oameni din cauza pandemiei. Cum au reacționat cei de la poștă când au 
văzut aceste lucrări?

– Au fost foarte curioşi şi eu cred că s-au bucurat că nu au avut o 
expoziție cu o temă actuală. 

– Înainte de această discuție am fost și am revăzut această expoziție, 
aranjată într-o ordine nouă, nu neapărat cum au fost ele create, și cred că 
așa cum le-am urmărit și pe pagina ta de Facebook, ele uneori provoacă 
seninătate sau veselie, alteori te pune să meditezi asupra problemei, căci 
sunt și lucrări care sunt mai serioase sau în-
grijorătoare. Cum reușești aproape zilnic sau 
săptămânal să faci astfel de lucrări și ele să 
aibă tot timpul ceva nou?

– Mă inspiră starea aceasta în care ne 
aflăm, care nu este o stare deloc veselă, 
dar este totuşi o stare actuală. Dacă nu am 
timp să lucrez, trec mai multe zile şi nu am 
făcut desenul de fiecare zi, simt absența 
şi a patra sau a cincea zi este obligatoriu 
să îl fac.

– Ce reacții ai primit după această expoziție? 
Probabil ai vorbit cu persoane din oraș, care au 
fost și au văzut lucrările.

– Sunt foarte încântată şi bucuroasă că 
desenele au putut fi văzute aici la poştă şi 
se pot vedea şi pe pagina mea de Facebook. 
Într-adevăr, mulți cunoscuți de-ai mei au 
fost să vadă expoziția şi după aceea mi-au 
scris că este cu totul altceva să le vezi pe viu 
decât pe rețelele de socializare. Mă încântă 
că se vede totuşi că sunt desenate pe o 
hârtie de acuarelă, unde se vede şi tuşul 

şi ecolina, nu sunt aşa de rigide sau sterile cum apar pe Facebook. 
– Ce planuri mai ai cu această expoziție numită „Covidella”? Chiar, de 

unde acest nume?
– „Covidella” a fost botezată de către doamna Irina Ruja, soția 

domnului Ioan Ruja (Mitică), pentru că în primele luni când am 
început să fac aceste lucrări şi când a apărut fetița pe Facebook, ea 
a botezat-o aşa, în acest fel îmi scria în comentarii, iar eu am zic că 
este un nume potrivit, de ce să nu fie acesta şi numele expoziției. 

– Ce planuri mai ai cu această expoziție? O să o mai expui undeva?
– Mai am în plan să expun la Budapesta, unde se aşteptă expo-

ziția de câteva luni, poate reuşesc să expun şi la Szentendre, şi sunt 
deschisă şi pentru alte invitații, pentru că tema este, din păcate, 
actuală. Oriunde mă cheamă, chiar dacă sunt închise granițele, şi 
dacă eu nu pot să merg, dar desenele le trimit. 

– Care este mesajul pe care l-ai trasmite publicului care se uită la aceste 
desene?

– Nu am un mesaj concret, dar aşa văd că oamenii se distrează 
cu ele, şi dacă mă distrez eu cu ele, de ce să nu se distreze şi alții. 
În zilele pe care le trăim avem şi aşa destule probleme, şi dacă le 
face bine celor care le urmăresc de ce să nu le ofer două minute de 
distracție pe zi…                                                                                                   E.Ş.
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Viața culturală… în Ardeal. Un reporter şi un 
cameraman de la un post TV merg într-un sat 
pentru a face un reportaj despre cum îşi petrece 
ziua badea Ion. Ajunşi acolo, îl roagă să poves-
tească exact ce face în cursul zilei.
– D’apoi, dimineața mă scol şi trag un pahar 
de palincă.
– Stai, bade Ioane, că nu-i bine să apară pe TV că 
bei de dimineața. Zi-i mai bine că „citeşti ziarul“.
– No, atunce, dimineața mă scol, cetesc zia-
rul. După aia dau la porc să mânce, după care 
mai cetesc încă un ziar. Până la prânz lucrez în 
atelier, în care timp cetesc vreo două-tri cărți. 
La masă mai cetesc vr’o două reviste, iar sara 
adun fânul de pe câmp şi cetesc în acelaşi timp 
presa de sară. După cină mă duc la biblioteca 
satului cu pretenii, iar la 10, când închide bi-
blioteca, merem cu toată trupa la Petre, că el 
are tipografie.

Într-o alimentară oarecare întreabă un domn:
– Nu vă supărați, aveți cumva brânză Roquefort?
– Brânză Roquefort? Nu cred, ce-i aia?
– E brânză cu mucegai, o specialitate…
– Ah, nu avem brânză Roquefort, dar avem 
mezeluri Roquefort, pâine Roquefort, legume 
Roquefort şi, dacă mai caut în magazie, poate 
mai găsesc şi altele Roquefort.

Doi polițişti gonesc cu maşina. La un moment 
dat, ocolesc o groapă şi intră într-un pom. Ies 
amândoi dintre fiarele contorsionate, iar unul 
dintre ei spune:
– Să ştii că merităm o primă! Niciodată nu am 
ajuns aşa de repede la locul accidentului.

Integramă SOLUȚII

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

O prezentatoare BBC promovează
România în străinătate

CANTATĂ: A; C; ÎNVIAT; VILE; VECIN; LIFT; R; 
O; BOA; A; NEASTEPTAT; VIPERA; UI; SICANA; 
ODE; RIT; ROSI; OI; AL; CATA; MOROCANOS; 
IED; CEZARI; NALUCI; IN; UTILI; ETUI.

Glume

„Who is Romania” este o serie 
unică de filme destinate platfor-
melor social-media, cu scopul de 
a promova România într-o ma-
nieră inovatoare şi pentru a face 
cunoscute publicului internațional 
personalități româneşti cu destine 
remarcabile. De la Ştefan cel Mare 
la Regina Maria şi de la Enescu la 
Brâncuşi, prezentatoarea britanică Dr. Tessa Dunlop va purta publicul 
străin într-o călătorie prin istoria României.

Care e legătura dintre Prințul Charles şi Dracula? Cum a susținut 
Napoleon al III-lea un tânăr pictor român? Cum a pus Regina Maria 
România pe harta mass-mediei şi ce spuneau ziarele vremii? Iată câteva 
dintre întrebările pe care Tessa Dunlop le va aborda.

„Who is Romania“ este scrisă şi prezentată de Tessa Dunlop, doctor 

în istorie şi personalitate media britanică. Pasionată 
de România şi specialistă în relațiile româno-bri-
tanice ale începutului de secol XX, Tessa vorbeşte 
româneşte şi este autoarea lucrărilor „The Bletchley 
Girls” şi „The Century Girls” şi câştigătoare a nume-
roase premii pentru producția BBC „Coast”. A venit 
pentru prima dată în România în 1992, ca voluntar 
într-un orfelinat şi acum are propria sa familie ro-
mână. Este considerată o adevărată ambasadoare 

informală a României. Tessa Dunlop: „A fost o plăcere enormă pentru 
mine să prezint evenimente şi personalități istorice ale unei țări care 
este atât de des înțeleasă greşit în Vest. Sper că aceste filmulețe vor 
oferi povestea şi particularitățile unui popor remarcabil”.

Seria „Who is Romania“ este produsă de Storytailors, casă de pro-
ducție internațională fondată de un român, care acoperă peste 40 de 
țări. Seria beneficiază de suportul Institutului Cultural Român şi de 

o serie de contribuții constând în materiale 
de arhivă din partea unor instituții precum 
Centrul Național al Cinematografiei sau MNIR.

Seria se difuzează săptămânal, începând cu 
9 octombrie şi până pe 25 noiembrie.

Episoadele sunt lansate pe https://www.
facebook.com/ICRLondon.
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Mamaia

...................................................
2 NOIEMBRIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.10: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
3 NOIEMBRIE  (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: Eu aleg România: 
Ascultă-ţi muzica! 100 de melodii ale 
românilor 17.30: Legendele Banatului 
– serial istoric. 17.55: Încheiere........................................................
4 NOIEMBRIE  (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........................................................
5 NOIEMBRIE  (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
........................................................
6 NOIEMBRIE  (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 esenţiale 17.25: Galeria in-
terpreţilor de muzică populară / Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
7 NOIEMBRIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: File 
de calendar  popular 16.30: Clubul 
suporterilor (reluare) 17.00: De dor şi 
drag – emisiune de folclor realizată de 
Daniela Băcilă /Radio Timişoara 17.55: 
Încheieree........................................................
8 NOIEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: Program retrospectiv 
17.55: Încheiere

SFADĂ, sfezi, s. 
f.  (Pop.) Ceartă, 
gâlceavă. ♦ Conflict, 
neînțelegere, di-
vergență; zâzanie. [Var.: svádă s. 
f.] – Din sl. sŭvada.

Vineri, 30 octombrie 2020
ora 12.15 (ora României)

Pro Cinema

Scenariul lui Collin Blair, după 
o idee a lui Bogdan Mirică, spune 
povestea bătrânei Matilda (Stela 
Popescu), nevoită să țină piept 
unui afacerist feroce, un rechin 
imobiliar, care încearcă să pună 
mâna pe mansarda ei.

Tănase (Valentin Teodosiu), un 
individ fără scurpule şi constiin-
ță, şi-a construit întreaga avere 
înşelând persoanele în vârstă şi 
luându-le apoi casele. Împreună 
cu cei doi fii ai săi, Tănase recurge 
la cele mai josnice metode de 
evacuare, totuşi simpatica doam-
nă nu numai că e foarte hotărâtă, 
dar e şi foarte creativă în felul în 
care îşi apără proprietatea. De 
partea ei se afla o tânără plină de 
surprize (Mădălina Anea), vechi 
prieteni, mulți colegi şi o doză 
foarte mare de noroc.

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

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

...................................................
REPREZENTANȚE

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

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

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

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

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

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

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

miercuri, 4 noiembrie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 4 noiembrie, Duna World, ora 13.50

Pentru Şcoala Generală Română 
„Lucian Magdu” din Bătania anul 
şcolar actual a adus nu doar con-
diții speciale, pe care le respectă 
toate instituțiile de învățământ, ci 
şi o schimbare în conducerea şcolii. 
Noua directoare, Viorica Şutea şi 
adjuncta ei, Anca Stan ne vor vorbi 
despre starea actuală şi planurile 
de la şcoala română din Bătania. 
În Ecranul nostru de săptămâna vi-
itoare veți mai putea vedea o selec-
ție de dansuri şi cântece populare 
de la ultimele ediții ale Festivalului 
„La obârşii, la izvor”, manifestare 
care anul acesta nu s-a putut orga-
niza din cauza pandemiei.
Realizator: Ştefan Crâsta

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

Film
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În cuvântul său de salut în trei limbi (maghia-
ră, română şi engleză), ambasadorul României 
la Budapesta, ES Marius Lazurca, îşi exprimă 
bucuria față de apariția acestui volum chiar 
acum, după o sută de ani de la moartea ma-
relui colecționar şi mecena Iuliu Todorescu. 
„Nu avem o cale mai potrivită să ne amintim 
de rolul proeminent al lui Iuliu Todorescu în 
întreținerea patrimoniului scris al culturii ro-
mâneşti şi ungureşti, decât printr-un catalog 
dedicat colecției sale de cărți, donate postum 
Bibliotecii Naționale Széchényi. Generozitatea 
lui Iuliu Todorescu, continuată în mod exem-
plar de onorabila sa soție, Aranka Horváth, îl 
plasează în rândul marilor personaje ale isto-
riei şi culturii celor două națiuni. Asemănător 
lui Emanuil Gojdu, o altă mare personalitate 
activă în rândul comunității româneşti din Im-
periu, Todorescu a ştiut că investiția în cultură 
şi spiritualitate este mijlocul cel mai sigur de 
a practica responsabilitatea sa provenită din 
statutul său social proeminent.” Autorul cuvân-
tului de salut subliniază rolul important al lui 
Todorescu în cultura maghiară, ca cel mai mare 
donator pentru Biblioteca Națională, alături 
de Széchényi Ferenc şi Apponyi Sándor. „În 
acelaşi timp, cultura românească îi mulțumeşte 
marelui protector prezervarea a mai mult de o 
sută de cărți româneşti vechi. În acest sens, nu 
e deloc întâmplător, că îi datorăm la fel lui Iuliu 
Todorescu salvarea celei mai vechi tipărituri în 
limba română cu caractere lative, o carte de 
cântări publicată în 1570, la Cluj.”

În vara acestui an a ieşit de sub tipar un album excepţional, 
cu titlul trilingv „Todoreszku – Egy kivételes könyvtár kincsei – 
Treasures of a unique library - Comorile unei biblioteci unice”. 
Răsfoirea volumului foarte elegant şi voluminos este ca o zi 
de sărbătoare. Calitatea tipăriturii este demnă de memoria 
unuia dintre cei mai importanţi colecţionari de carte veche 
românească şi ungurească, Iuliu Todorescu. Albumul-catalog 

prezintă bogăţia Bibliotecii Todorescu, o colecţie particulară 
lăsată moştenire, în anul 1920, Bibliotecii Naţionale Széchényi 
din Budapesta. Apariţia volumului de 250 de pagini a fost spri-
jinită de Fondul Cultural Naţional Maghiar, Catedra de Filologie 
Română a Universităţii Eötvös Loránd din Budapesta, Ambasada 
României din Ungaria OMV Petrom. Albumul a fost publicat de 
Biblioteca Naţională Széchényi (OSZK) din Budapesta.

Biblioteca lui Todorescu din locuinţa de pe strada Népszínház

Noul Testament de la Bălgrad, 
Alba Iulia, 1648

În luna noiembrie 2019, Biblioteca Națională 
Széchényi din Budapesta a comemorat cente-
narul morții lui Iuliu Todorescu (1866–1919), cel 
care a fost numit postum director de onoare al 
Bibliotecii Széchényi, datorită donației sale 
de cărți vechi şi rare, o colecție care cuprinde 
aproape 3000 de tipărituri de valoare inesti-
mabilă.

La baza volumului stau două studii: Varga 
Bernadett, şefa secției de Tipărituri Vechi de la 
OSZK descrie formarea, structura colecției şi 
locul ei în cadrul bibliotecii naționale maghia-
re, iar Nagy Levente, şeful Catedrei de Filologie 
Română de la Universitatea ELTE din Budapesta 
cercetează aspectele româneşti ale colecției 
Todorescu. Studiile sunt urmate de un catalog 
în care sunt descrise tipăriturile cele mai impor-
tante şi valoroase ale bibliotecii lui Todorescu. 

Toate scrierile şi fototextele cărții sunt biling-
ve, astfel informațiile fiind accesibile atât pen-
tru cititorii maghiari cât şi pentru cei români.

*
Albumul poate fi cumpărat online pe www.

lira.hu. Prețul unui volum este: 4900 Ft.
Mulțumesc şi pe această cale domnului am-

basador ES Marius Lazurca pentru generozi-
tatea cu care a dăruit un exemplar din acest 
album excepțional redacției săptămânalului 
„Foaia românească”.

Eva Şimon

Evangheliile 
la toate 

duminecele 
şi sărbătorile 

preste
tot anul, 

Buda, 1799

Un album excepţional despre comorile 
unei biblioteci unice
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