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La 5 noiembrie s-au împlinit 140 de ani de la naș-
terea scriitorului Mihail Sadoveanu, povestitor, nu-
velist, romancier, academician și om politic român. 

Mihail Sadoveanu a văzut lumina zilei la 5 noiem-
brie 1880, la Pașcani, ca fi u al avocatului Alexandru 
Sadoveanu și al Profi rei Ursache. Urmează gimnaziul 
„Alecu Donici” la Fălticeni, apoi cursurile Liceului 
Național din Iași. Debutează în revista bucureșteană 

„Dracu”, în 1897. În 1898 începe să colaboreze la „Viața nouă”, alături de 
Gala Galaction, N.D.Cocea, Tudor Arghezi și alții, semnând cu numele 
său, dar și cu pseudonimul M.S.Cobuz.

În 1904 se stabilește la București, se căsătorește și va avea unspre-
zece copii. În 1904 are loc debutul editorial cu patru volume deodată 
– Povestiri, Dureri înăbușite, Crâșma lui Moț Precu, Șoimii – în care 
Sadoveanu manifestă predilecție deosebită pentru istorie. În 1910 este 
numit în funcția de director al Teatrului Național din Iași. Colaborează 
la revista „Sămănătorul”, dar se va simți mai apropiat spiritului „Vieții 
Românești”. În 1919 editează revista „Însemnări literare”. În 1921 devine 
membru al Academiei Române. În 1926, reprezintă Societatea Scriito-
rilor Români, împreună cu Liviu Rebreanu, la Congresul de la Berlin. 

Moare pe 19 octombrie 1961, la București, și este înmormântat în 
Cimitirul Bellu, lângă Mihai Eminescu.

Sadoveanu este considerat unul dintre cei mai importanți prozatori 
români din prima jumătate a secolului al XX-lea, cu o operă monu-
mentală, numit „Ștefan cel Mare al literaturii române” de Geo Bogza 
și „Ceahlăul literaturii române” de George Călinescu.

Calendar ortodox
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Pe copertă: Sfi nțire de monument
                            la Parohia Săcal

Poza săptămânii

................................................................................................................
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Omul săptămânii
Mihail Sadoveanu

  9 noiembrie, luni, Sf. Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer
10 noiembrie, marți, Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru,
      Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
11 noiembrie, miercuri, Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie
      și Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul 
12 noiembrie, joi, †) Sf. Martiri și Mărturisitori Năsăudeni:
      Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din
      Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei;
      Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13 noiembrie, vineri, †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep.
     Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Dezlegare la ulei și vin)
14 noiembrie, sâmbătă, † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama,
      arhiep. Tesalonicului
15 noiembrie, duminică †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc.
      și Mărt. Gurie, Samona și Aviv (Dezlegare la ulei și vin).
      Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

De luni, aşa mâncăm în restaurante şi cofetării

Audiență publică
la Autoguvernarea Românească 

din Jula

Audiență publică la românii
din Bichișciaba

Se pot depune cereri
de finanțare pentru proiectele 

culturale ale naționalităților
pe anul 2021

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

P e 1 noiembrie, secretarul de stat în cadrul Cancelariei Prim-Mi-
nistrului, responsabil pentru relația cu cultele și naționalitățile, 

Soltész Miklós a anunțat lansarea proiectelor culturale dedicate na-
ționalităților din Ungaria. Autoguvernările, asociațiile și instituțiile 
minorităților pot aplica în acest an la o finanțare pentru proiecte 
culturale cu suma totală de 500 milioane de forinți.

Prezent la un eveniment al germanilor din orașul Tata, la inaugura-
rea unui monument religios reprezentând drumul Golgotei, oficialul 
ungar a subliniat că scopul proiectelor de finanțare este acela de a 
sprijini păstrarea identității, a culturii și a religiei naționalităților 
din Ungaria.

Proiectele de finanțare trebuie să se concentreze pe inițiative 
culturale ale naționalităților. Scopul proiectului este: păstrarea 
tradițiilor culturale, a valorilor culturale materiale și imateriale, 
susținerea unor inițiative culturale și științifice pentru întărirea 
identității lingvistice și culturale.

Suma minimă este 200.000 Ft, iar cea maximă poate să fie 1,5 
milioane Ft.

Atenție! Începând din acest an, dosarele de concurs pot fi înaintate 
numai pe pagina de internet a Fondului Bethlen Gábor, prin sistemul 
NIR (Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer).

Termenul de înaintare al cererilor este 2 decembrie 2020.
E.Ş.

/  Foto: BPEORU

P reședintele Autoguvernării Românești din Jula, dr. Vasile Suci-
gan, invită toți cei interesați la audiența publică a acestei 

reprezentanțe, care va avea loc în ziua de vineri, 6 noiembrie, de la 
ora 10.00, în sala ovală a Primăriei (Jula, piața Petőfi nr. 3). La ședință 
va fi prezentată activitatea din anul 2020 a autoguvernării și se pot 
face, din partea publicului, propuneri pentru alte programe sau ac-
țiuni  din viitor.                                                                                                             E.Ş.

A utoguvernarea Românească din Bichișciaba organizează în 
ziua de joi, 19 noiembrie, de la ora 15.00, audiența publică 

anuală. La ședință pot participa toți cei interesați, sunt așteptați în 
special românii din oraș. Întâlnirea va avea loc la adresa: Bichișciaba, 
piața Szent István nr. 8.                                                                                      A.B.
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Ambasadorul României la Budapesta este încrezător
în perspectiva pozitivă a raporturilor

dintre România și Ungaria
Interviu cu ES Marius Lazurca, la încheiere de mandat

(Continuare în pagina a 5-a)

La fi nele acestui an va pleca de la post ambasadorul Ro-
mâniei la Budapesta, ES Marius Lazurca. Domnia sa a sosit în 
capitala Ungariei după o misiune nu chiar ușoară îndeplinită 
la Chișinău, dar, pentru că Ungaria este un partener important 
al României, acum patru ani, la începutul mandatului său de la 

Budapesta, Marius Lazurca nu se aștepta la o misiune ușoară. 
Despre experiențele sale privind relațiile bilaterale am stat de 
vorbă la Consulatul General al României de la Seghedin, atunci 
când Marius Lazurca s-a întâlnit cu câțiva membri ai comunității 
românilor din Seghedin.

– Este adevărat că nu m-am așteptat la un mandat 
ușor, nu m-am așteptat totuși nici la un mandat greu 
și cred că ambele așteptări mi-au fost confi rmate. Ști-
am limpede care este relația pe care o are România cu 
Ungaria și știam, de asemenea, cu precizie care este 
importanța pe care Ungaria o acordă României. Așadar, 
veneam cu un orizont de așteptare foarte precis cu pri-
vire la natura, importanța, intensitatea relației pe care 
țările noastre o au și pe care și-au construit-o în timp, 
fi indcă, în fond, eu deveneam ambasador într-un con-
text care exista deja și care avea de pildă o bază legală 
prin seria de acorduri, de tratate, de instrumente juridice 
bilaterale pe care România și Ungaria le-au semnat în 
timp. O bază, de asemenea, de natură culturală, de na-
tură istorică, toate fi ind elemente care contează foarte 
mult în felul în care se confi gurează o relație bilaterală. Așadar, nu eram 
înspăimântat înainte de a veni în Ungaria, ci mai curând bucuros să pot 
servi interesele României și interesele, aș spune, relației bilaterale în 
cursul mandatului meu la Budapesta.

– Chiar dacă colaborarea bilaterală româno-maghiară a avut numeroase 
rezultate pe plan economic sau cultural, interesele celor două părți însă de 
multe ori, în acești patru ani, au fost diferite, apărând nu odată anumite 
tensiuni politice…

– Vedeți dumneavoastră, relația dintre doi vecini este întotdeuna de o 
mare complexitate și, tocmai fi indcă există această inevitabilă comple-
xitate, momentele de intensitate, momentele de fricțiune, momentele 
– cum le spuneați – de tensiune există și ele și într-un fel fac parte din 
chiar specifi cul raporturilor dintre doi vecini. Așadar, nu m-aș focaliza 
asupra tensiunilor, fi indcă ar fi  o lectură parțială și nedreaptă asupra 
relațiilor bilaterale, ci m-aș concentra mai curând asupra momentelor de 
succes comun, asupra momentelor de sincronizare a voințelor noastre 
politice și de colaborare care nu au lipsit, ba chiar au fost foarte semni-
fi cative în acești patru ani. Acesta a fost gândul meu de la bun început. 
Și, dacă îmi permiteți să evoc acum felul în care m-am exprimat în fața 
Comisiilor reunite ale Parlamentului României, exact asta am spus, și 
anume că mi-aș dori să intensifi c, să dau o dimensiune sporită agendei 
pozitive dintre România și Ungaria. Avem toate motivele și, de asemenea, 
am creat toate instrumentele de care avem nevoie, pentru ca această 
agendă pozitivă nu numai să se mențină, ba chiar să și crească, iar în 
sensul acesta vă pot da numeroase exemple. Cel mai recent exemplu 
care îmi vine în minte este faptul că am putut inaugura, pe data de 4 
septembrie, o nouă legătură la nivel de autostradă între țările noastre, 
în dreptul orașului Oradea. Nu este doar un succes de infrastructură, 
nu este doar o legătură rutieră dintre noi, Aș spune că e mult mai 

Marius Lazurca

mult decât atât: e un loc cu o capacitate semnifi cativă, 
relevantă, prin care țările noastre își cresc mijloacele 
prin care pot comunica între ele atât la nivel economic, 
cât și la nivel social și aș putea spune chiar și cultural. 
Asta este evaluarea pe care, uitându-mă îndărăt, o fac, 
concentrându-mă nu asupra tensiunilor inevitabile din 
care am știut întotdeauna, printr-un efort comun de 
voință să ieșim, ci focalizându-mă asupra succeselor, 
nu sunt puține, pe care le-am înregistrat în acești ani. 
Sunt la fel de optimist. Nu cred că avem motive să nu 
fi m încrezători în perspectiva pozitivă a raporturilor 
dintre noi. În orice caz, ceea ce vă pot spune cu toată 
convingerea este că România este deplin angajată în 
fructifi carea tuturor ocaziilor care ne sunt oferite, mai 
mult decât atât, este angajată în crearea unor ocazii 

suplimentare pentru ca relația noastră cu Ungaria, partener strategic, 
vecin istoric și țară-soră, dacă doriți, pentru ca aceste ocazii să se în-
mulțească în viitor și pentru ca raporturile dintre noi, în mod ideal, să 
nu mai cunoască nici o umbră sau nici o tensiune.

– Mai puțin reușit a fost dialogul celor două țări în cadrul comisiei mixte 
interguvernamentale maghiaro-română. De ani de zile, comisia nu mai 
funcționează satisfăcător, dar există un protocol care așteaptă să fi e semnat 
și aplicat. Partea maghiară consideră că protocolul actual ar trebui revizuit, 
deoarece ar fi  nevoie de o actualizare a problemelor. Punerea în practică a 
hotărârilor incluse în protocol ar fi  importantă atât pentru maghiarii din 
România, cât și pentru românii din Ungaria. 

– Eu am o privire mai nuanțată cu privire la această temă. Întâi de 
toate sunt de acord cu dumneavoastră și cred că aici nu există dubii în 
nici o parte, fi e la București, fi e la Budapesta, cu privire la importanța 
comunității române din Ungaria pentru România și tot așa, îmi permit 
să spun, și pentru Ungaria cu privire la importanța maghiarilor din 
România. În al doilea rând, cred că nimeni nu poate nega faptul că 
instrumentul fundamental al dialogului dintre noi, la nivel de state, 
referitor la cele două comunități este această Comisie mixtă, comisie 
care își are înrădăcinarea legală în Tratatul nostru de bază, adică în 
instrumentul juridic fundamental întemeiat pe reconcilierea noastră 
istorică, pe care l-am semnat în anul 1996 și care a stimulat relația și 
dialogul dintre noi. Aceasta este viziunea pe care România o are cu pri-
vire la această Comisie mixtă, pe care noi nu am sabotat-o în toți acești 
ani, pe care noi am dorit să o reactivăm, și în vederea reactivării căreia 
noi am lucrat neobosit în toți acești ani, fără ca inițiativele noastre să-și 
găsească întotdeauna răspunsul pe care noi ni l-am dorit. Nu suntem 
însă descurajați. Ne păstrăm dorința de a face din această Comisie 
mixtă bilaterală instrumentul important pe care l-am dorit împreună 
în 1996, când am semnat Tratatul de bază, și credem că pentru a porni 
o nouă etapă în dialogul nostru trebuie să încheiem etapa pe care am 
început-o și pe care suntem gata să o încheiem. Dacă este să mă refer 
la Protocolul Sesiunii a 8-a a acestei Comisii, vă reamintesc faptul că 
avem un text care este acceptat de ambele părți și care așteaptă doar 
semnătura fi nală a Președinților Comisiei. România este gata să re-
gândească viitorul activității acestei Comisii, este gata să regândească 
împrospătarea dialogului dintre noi cu privire la comunitățile româ-
nească, respectiv maghiară, însă această regândire are nevoie de un 
punct de plecare solid, iar acest punct de este semnarea Protocolului 
Sesiunii a 8-a al acestei Comisii.

FOAIA
românească 36 NOIEMBRIE   2020 www.foaia.huℓ  INTERVIU  ℓ



Hramuri la bisericile din Chitighaz și Micherechi

Hram și sfințirea monumentului Eroilor 
Neamului de la Săcal

Parohia Ortodoxă Românească din Săcal, în-
chinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 
și-a sărbătorit cu anticipație hramul, cu o săp-
tămână înainte, în Duminica a 22-a după Rusalii 
(1 noiembrie 2020) și are, începând de acum, un 
Monument dedicat Eroilor Neamului. Cu acest 
prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Epar-
hiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit 
Sfânta Liturghie Arhierească, în biserica satului, 
împreună cu un sobor format din pr. paroh Ionuț Negrău și arhidiaco-
nul Emanuel Văduva, de la Catedrala Episcopală din Jula. La slujbă au 
participat credincioși din Săcal și mai multe oficialități, între care s-au 
numărat dl. Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la 
Jula, dl. Pálfi Tamás, primarul comunei Săcal și alți consilieri locali din 
cadrul Primăriei, dl. Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU), dl. vicepreședinte Bertold Netea, 
doamna Eva Bonța, președintele Autoguvernării Românești Locale 
din Săcal, ș.a.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit despre pericopa evanghe-
lică duminicală, cu bogatul nemilostiv și săracul Lazăr, care prezintă 
învățăminte demne de luat în seamă de către orice om, referitoare la 
felul în care ne trăim viața și la consecințele ei ulterioare, după mutarea 
noastră din această lume, prin taina morții. Iar pilda aceasta, despre 
starea sufletelor după moarte, judecata lui Dumnezeu și dreapta 
răsplătire pentru faptele săvârșite de orice pământean, este rostită de 
Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos și constituie mărturia biblică 
cea mai concretă și clară în acest sens. Deși trăim într-o societate 
modernă, dominată de dorința oamenilor după câștiguri materiale și 
un trai cât mai facil și plăcut, totuși vedem că acest stil de viață egoist 
poate să fie foarte păgubos pentru suflet, potrivit dreptei judecăți a 
lui Dumnezeu și este de preferat să facem eforturi în această lume, 
pentru a înțelege viața într-un mod mai profund, cu raportare la 
Dumnezeu și la aproapele, ca să nu pățim și noi asemenea bogatului 
nemilostiv, ci să ne aflăm rostul și menirea, prin credință, smerenie, 
răbdare, lucrarea virtuților și încredere totală în Bunul Dumnezeu, 
cum a făcut și Lazăr.

Îndată după Sfânta Liturghie a avut loc sfințirea unui Monument 
dedicat Eroilor Neamului din acest sat, așezat în curtea bisericii și 
realizat dintr-un clopot vechi al acestei biserici, turnat în bronz, în 
anul 1926, la Budapesta, de către meșterul Walser Ferencz și care 
nu mai era funcțional din anul 2015. După înlocuirea lui, în 2017, 
cu un clopot nou, din vechiul clopot, prins într-un ancadrament din 

beton și cu Troiță deasupra lui, a rezultat acest 
frumos Monument al Eroilor de la Săcal, care de 
acum înainte va aminti tuturor despre credința 
strămoșilor și despre identitatea românească și 
ortodoxă a oamenilor din acest sat. Monumentul 
a fost realizat cu sprijinul doamnei Iuliana Jurău 
Rad, fostă profesoară la Liceul Românesc „N. 
Bălcescu” din Jula, care este originară din Săcal 
și cu ajutorul Primăriei din Săcal, prin osteneala 

și implicarea pr. paroh Ionuț Negrău. În semn de mulțumire pentru 
sprijinul acordat, în diferite feluri, la realizarea acestui monument, 
pr. Ionul Negrău a oferit plachete cu monumentul, la mai multe per-
soane: PS Părinte Episcop Siluan, pr. protopop Origen Sabău, parohul 
de la Apateu, doamnei profesoare Iuliana Jurău Rad, dl. primar Pálfi 
Tamás, doamnei viceprimar Cosaș Maria, consilierilor locali de la Pri-
mărie și altor săteni.

În următoarele două duminici, bisericile ortodoxe românești din 
Chitighaz și Micherechi își vor serba hramul Sf. Arhangheli Mihail 
și Gavril. Slujbele hramului vor fi săvârșite de Preasfințitul Părinte 
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, alături de 
preoții parohi. La Chitighaz, sărbătoarea hramului va avea loc pe 8 
noiembrie, cu începere de la ora 9.30, iar în duminica următoare, pe 15 
noiembrie, PS Siluan se va afla în mijlocul credincioșilor din biserica 
ortodoxă din Micherechi. Aici Sfânta Liturghie va începe la ora 9.00.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cunoscuți drept condu-
cătorii cetelor de îngeri, păzitorii oamenilor de la naștere și până 
la moarte și călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre Rai. 
În fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinstește Soborul Sfinților 
Mihail și Gavriil și al tuturor Puterilor cerești celor fără de trupuri. 
Deci, pe 8 noiembrie nu sunt prăznuiți doar Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil, ci toate cetele îngerești care nu s-au despărțit 
de Dumnezeu.                                                                                              A.B.

Cei prezenți, au fost invitați la final la o agapă comună, oferită în 
condiții de siguranță sanitară, la Căminul Cultural din localitate, cu 
sprijinul Autoguvernării Românești Locale din Săcal.

Biserica românească de zid, din Săcal, cu hramul Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavriil, a fost construită în anul 1788, pe locul unei biserici 
mai vechi, din lemn. Pr. Ionuț Negrău este paroh în această localitate 
începând din anul 2010.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
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Doi ani de la moartea pr. Nicolae Bordașiu

Ambasadorul României la Budapesta este încrezător
în perspectiva pozitivă a raporturilor
dintre România și Ungaria

(Urmare din pagina a 3-a)

Ambasadorul României la Budapesta a arătat interes și pentru co-
munitatea românilor din Ungaria, fiind prezent la multe evenimente 
organizate de diferite organizații românești din Ungaria. Marius Lazurca 
a avut posibilitatea să cunoască bucuriile, dar și problemele cu care se 
confruntă astăzi românii din Ungaria.

– Întâi de toate am încercat, pe măsura puterilor mele și a tim-
pului avut la dispoziție, iar timpul mi-a fost din păcate destul de 
drămuit, să fiu prezent cât de mult la viața acestei comunități. Sigur 
că nu am putut participa deplin, în persoană, la toate evenimentele 
destul de numeroase pe care această comunitate le-a organizat în 
acești patru ani. Am încercat totuși să nu lipsesc de la nici unul din 
evenimentele cu adevărat importante, pentru că, din păcate, nu tot 
ce se petrece în comunitatea românească are o egală importanță. 
Sunt astăzi la Seghedin pentru a mă întâlni, și mi-a făcut multă 
plăcere, cu unii dintre liderii intelectuali ai comunității noastre și 
cred că nu am ratat nici unul dintre evenimentele organizate de 
elita culturală și intelectuală a comunității noastre. Dacă ar fi să 
îmi doresc ceva în mod specific pentru comunitatea românească 
din Ungaria, adică pentru supraviețuirea, pentru prosperarea ei 
în viitor, exact asta mi-aș dori. Și anume: să poată face cu precizie, 
cu discernământ, diferența dintre ceea ce este important și ceea 
ce este plăcut, dar nu neapărat de o egală importanță. Să poată 
face diferența dintre acele elemente care vor permite supravie-
țuirea indubitabilă a acestei comunități și lucrurile fără îndoială 
amuzante, confortabile, sau plăcute, care ne leagă ca români, cum 
sunt dansul românesc, bucătăria românească, convivialitatea atât 
de plăcută dintre noi, fără îndoială importante, dar nu neapărat 
esențiale pentru supraviețuirea comunității. Și mi-aș permite, cu 

La fi nalul slujbei din duminica de 8 noiembrie, Parohia ortodoxă 
română din Micherechi va evoca amintirea celui care a fost vrednicul 
de pomenire pr. Nicolae Bordașiu, care a trecut la cele veșnice cu 2 ani 
în urmă, pe 9 noiembrie 2018.

Părintele Nicolae Bordașiu, paroh al bisericii „Sf. Silvestru” din 
București, a avut o legătură specială cu credincioșii din Micherechi, 
pe care i-a vizitat de mai multe ori în timpul vieții, atât pentru slujire 
liturgică, cât și la alte evenimente importante din viața localității. 

Legăturile spirituale ale micherechenilor cu pr. Nicolae Bordașiu 
își au originea cu mai bine de două veacuri înainte, deoarece primul 
preot al bisericii ortodoxe românești din Micherechi a fost pr. Ioan 
Bordașiu, din Inand, hirotonit în anul 1766 și care a fost un strămoș al 
pr. Nicolae Bordașiu. În amintirea acestuia și a celorlalți înaintași ai 
săi, pr. Nicolae Bordașiu a înălțat, din banii săi, în parcul aflat în fața 
bisericii din Micherechi, o troiță din marmură, care a fost intitulată: 
„Monumentul Strămoșilor”.

Deoarece pr. Bordașiu s-a stins din viață pe 9 noiembrie, cu o zi 
după hramul bisericii din Micherechi, Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, 
la inițiativa Parohiei ortodoxe și a Primăriei din Micherechi s-a stabilit 

Botez nou-testamentar
la Micherechi

Cursuri de perfecționare pentru 
profesorii români din Ungaria

În duminica din 15 noiembrie, Biserica Penticostală „Betel” din Mi-
cherechi va îmbrăca haine de sărbătoare, deoarece în această zi se va 
organiza un botez nou-testamentar. Serviciul divin va începe la ora 
9.00 dimineața, iar botezul propriu-zis va fi  de la ora 10.00. Alături de 
pastorul acestei adunări, vor participa și alți invitați. Sunt așteptați toți 
cei interesați.                                                                                                                        E.Ş.

Pe 12 noiembrie, în organizarea Centrului Pedagogic și Educațional 
pentru Naționalități de la Budapesta va avea loc un curs de perfecționare 
online, de 10 ore, pentru profesorii și pedagogii români din Ungaria. 
Cursul se va ține pe Skype și este ținut de prof. univ dr. Mihaela Bucin, 
șefa Catedrei de limba română a Universității din Seghedin și de prof. 
univ. dr. Szabó Zsolt. 

toată modestia celui care a petrecut puțin în mijlocul românilor 
din Ungaria și iată pleacă astăzi, mi-aș permite așadar și un sfat 
final și anume: ca această comunitate românească, de la vlădică la 
opincă, să asculte mai mult de liderii intelectuali pe care ea însăși 
i-a creat. Că acești intelectuali ai noștri (profesorii Petrușan, Bucin, 
Weber sau toți ceilalți, fiindcă nu vreau să creadă cei pe care nu 
i-am pomenit că nu îi port în deplina mea afecțiune și în respectul 
meu), acești lideri nu s-au născut din spuma mării, tot comunitatea 
românească i-a născut și ar fi păcat să nu-i asculte de vreme ce ei 
sunt fiicele și fiii lor cei mai străluciți. 

– Credeți că România ar putea ajuta mai mult anumite inițiative și 
anumite activități ale membrilor comunității românești din Ungaria?
– Fără îndoială, România ar putea face mai mult și ceea ce pot să vă 
asigur este că dorința de a face mai mult există, și eu nu am simțit 
niciodată, în dialogul meu cu autoritățile relevante din România, că 
această dorință lipsește. Trebuie să știți în același timp că România 
este un stat cu multe priorități și cu resurse, din păcate, limitate. 
Nu întotdeauna resursele de care este nevoie, pentru susținerea 
comunității noastre istorice din Ungaria de pildă, sunt suficiente. Dar 
atunci când aceste resurse există, iar anul acesta se întâmplă ca, în 
ciuda acestei crize economice și a crizei pandemice, aceste surse să 
existe, așadar de fiecare dată când aceste resurse sunt disponibile, 
ele au fost puse la dispoziția comunității românești din Ungaria. 
Așadar, de bunăvoința României nu trebuie nimeni să se îndoiască, 
chiar dacă, în mod realist, trebuie să ne amintim că resursele noastre 
sunt totuși limitate.                                                                      Tiberiu Boca

(Interviul a fost difuzat în emisiunea Ecranul Nostru a postului public 
de televiziune MTVA, din 28 octombrie 2020.)

ca de acum înainte, la sărbătoarea hramului principal al bisericii, să 
fi e făcută anual și o slujbă de pomenire pentru odihna sufletului pr. 
Nicolae Bordașiu.                                                                                                          E.Ş.

FOAIA
românească 56 NOIEMBRIE   2020 www.foaia.huℓ  MINORITATE  ℓ



Colorați! 

Activități practice de toamnă pentru copii,
la biblioteca din Micherechi

În zilele de 28–29 octombrie, 
în organizarea bibliotecarei Ma-
ria Condoroș Petrușan, la biblioteca 
din Micherechi elevii școlii gene-
rale au fost invitați la activități 
practice de toamnă. 

În prima zi de activități didac-
tice au participat elevii claselor 
mici, în cea de-a doua zi au fost 
prezenți elevii claselor 5–8, iar 
oaspeții surpriză ai întâlnirii au 
fost copilașii de grupa mare de la 
grădinița din sat. Cu toții au rea-
lizat tablouri, planșe și figurine 
din materiale naturale. Ghinde și 
castane, conuri și nuci, semințe 

și frunze colorate – toate materiale ornamentale universale cu care 
toamna este atât de generoasă. Din materialele puse la dispoziție de 
bibliotecă, copiii au întocmit „Cadouri de toamnă”, desene pe tema 
„Ce ne-a adus toamna”, și „toamna aurie”, etc. 

„În această perioadă a anului, copiilor le place să observe schimbă-
rile pe care le aduce anotimpul. Primii care vestesc aceste schimbări 
sunt copacii, care din verde își schimbă culoarea frunzelor într-o 
mulțime de nuanțe de roșu, galben, maro și auriu. M-am gândit că 
este interesant pentru copii să ne adunăm și să ne bucurăm de decorul 
toamnei, și am avut într-adevăr succes cu cele două zile de activități. 
Pentru că toamna ne oferă și o mulțime de alte bogății, semințe, nuci, 
castane, ghinde, adevărate vedete ale acestui sezon, am considerat 
că merită să imortalizăm câteva dintre acestea în tablouri creative, 
realizate prin cele mai variate metode. Am făcut un anunț pe pagina 
de Facebook a bibliotecii că sunt așteptați la aceste activități toți 
școlarii și mă bucur că au venit și am petrecut împreună câteva ore 
minunate. Am lucrat, am povestit, ne-am jucat și ne-am bucurat de 
darurile acestui sezon”, ne-a mărturisit doamna Maria Petrușan. A.B. 
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Calitatea educației presupune o viziune coerentă, profesori 
bine pregătiți, o abordare modernă, dar și preocuparea pentru 
accesul tinerilor la forme de educație, privind vocațiile și aspi-
rațiile acestora. Participarea elevilor la procesul de instruire și 
educație implică și eforturi materiale, nu doar psihice. În spe-
cial, în cazul învățământului superior când cheltuielile devin 
tot mai multe și mai mari pentru părinți. Din aceste motive, 
statul ungar oferă anual burse școlare elevilor de naționalitate 

cu rezultate excelente, de care tinerii pot beneficia timp de 
doi ani. Bursele se acordă din dorința de a răsplăti, dar și de a 
stimula obținerea unor performanțe în procesul de pregătire 
școlară. Anul acesta, la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula au 
fost onorate cu această bursă, elevele clasei a 11-a, Petra Livia 
Szelezsan și Virag Sztrein. Optimiste și cu un viitor în față, cele 
două eleve se prezintă acum cititorilor „Foii românești” și ne 
vorbesc despre ceea ce semnifică pentru ele bursa școlară.

Petra Szelezsan Virág Sztrein

Două tinere optimiste, câștigătoare ale burselor școlare 
pentru naționalități

– Eu locuiesc în localitatea Chi-
tighaz, împreună cu familia mea. 
Școala primară am absolvit-o la 
Școala Generală Română din Chi-
tighaz. În prezent, sunt elevă în 
clasa a 11-a A, la Liceul „Nicolae 
Bălcescu” din Jula. Întotdeauna 
am fost interesată de istorie, de 
aceea este materia mea prefe-
rată. Știind că învățarea unei 
alte limbi ne face mai culți și ne 
deschid noi perspective, îmi plac 
foarte mult și orele de limba și 
literatura română, orele de engleză și italiană. Mă consider o persoană 
prietenoasă, sensibilă, optimistă și sociabilă. Hobby-ul meu preferat 
este fotbalul, sunt o jucătoare legitimă la clubul de fotbal „Gyulai 
Amazonok”. Fiind o perfecționistă, mă străduiesc să obțin rezultate 
cât mai bune posibile atât în sport, cât și în învățământ. Profesorii 
noștri ne învață să fim respectuoși, disciplinați, toleranți, empatici 
și mândri că aparținem naționalității române. Ne arată importanța 
păstrării tradițiilor, a identității şi a limbii române. Scopul lor este 
realizarea unui mediu școlar familiar și crearea unei relații bune 
dintre elev-profesor, deoarece ne ajutăm reciproc. 

– Pe data de 2 octombrie 2020 
am câștigat bursa școlară în ca-
drul concursului anunțat de către 
Soltész Miklós, secretarul de stat 
al relațiilor bisericești, etnice și 
societatea civilă din cadrul Minis-
terul Resurselor Umane. În apli-
carea mea am subliniat faptul că 
am început deja învățatul limbii 
române la o grădiniță română, 
apoi am continuat să o învăț la 
Școala Generală Română. Sunt 
elevă în clasa a XI-a B, la Liceul 
Românesc „Nicolae Bălcescu”. În privința studiilor, încerc să obțin 
rezultate excelente și fac tot posibilul pentru a obține note maxime. 
În afara orelor, încerc să-mi extind cunoștințele citind și învățând, 
încerc să îmi ajut și colegii în înțelegerea lecțiilor.

Sunt o persoană liniștită și blândă. Sunt membră activă a comuni-
tății școlare și îmi face plăcere să fiu reprezentanta acesteia la diferite 
evenimente publice. Având strămoși de naționalitate română, pentru 
mine este extrem de importantă păstrarea și îngrijirea tradițiilor 
românești, mi-au plăcut mereu poveștile vechi românești. Totodată 
sunt fericită să fac parte din corul școlii. Profesorii din școala mea 
s-au străduit mereu să ne unească și să transforme comunitatea în-
tr-o familie. Ei se bucură să ne ajute, să ne învețe și se străduiesc din 
răsputeri pentru a ne pregăti pentru viața de după școală și pentru 
a ne ajuta la îndeplinirea viselor noastre. 

Mi-a umplut sufletul cu bucurie faptul că efortul depus la școală 
a avut ca rezultat câștigarea bursei. Pentru mine, această bursă în-
seamnă recunoașterea valorii muncii mele. Acest câștig va fi un ajutor 
mare în privința continuării studiilor și în realizarea scopurilor mele 
în viață. După absolvirea liceului, doresc să mă înscriu la Universitatea 
din Seghedin și să obțin o diplomă în traducere și interpretare. După 
terminarea acestor studii, visul meu este de a-mi valorifica iubirea 
și interesul față de limbile străine, geografie și istorie în domeniul 
turismului. Mă simt foarte onorată să fiu câștigătoarea bursei, și le 
sunt foarte recunoscătoare profesorilor, colegilor mei și, nu în ulti-
mul rând, Ministerului Resurselor Umane pentru că m-au considerat 
demnă de acest premiu.

Anita Laszlo

Câștigarea bursei de studiu pentru naționalități a fost o bucurie 
mare pentru mine. M-am simțit foarte onorată. Ceremonia a fost 
organizată în școala noastră, unde am primit diploma, care ne-a 
fost înmânată de către secretarul de stat Soltész Miklós. Pe de altă 
parte, bursa aceasta înseamnă și responsabilitate. Am fost și sunt și 
acum foarte recunoscătoare pentru că m-au găsit demnă de a primi 
acest premiu. Bursa pentru mine înseamnă recunoașterea muncii 
mele și a efortului depus în acești ani. Îmi arată faptul că munca 
grea dă roade și mă motivează pentru viitor. Aș dori să îmi extind 
cunoștințele mele de limbă și de istorie, să termin liceul cu rezultate 
excelente ca și până acum, pentru a avea șanse cât mai mari de a 
obține admiterea la universitate. Ca să realizez aceste scopuri am 
nevoie de lecții particulare, de diferite manuale, pe care le voi finanța 
din bursa primită.

După absolvirea liceului aș dori să studiez la Facultatea de Drept 
din cadrul Universității din Seghedin. După obținerea diplomei vreau 
să lucrez ca juristă de drept internațional.
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Pe 2 noiembrie, Primăria din Micherechi a organizat festivitatea 
anuală de depunere de coroane de flori la monumentele eroilor căzuți 
în Primul și al Doilea Război Mondial, dar și la monumentul ridicat 
de pr. Nicolae Bordașiu din București în cinstea preoților ortodocși 
și amplasat în parcul din fața bisericii ortodoxe.

Preotul paroh Ioan Bun a oficiat slujbe de pomenire, după care au 
fost depuse coroane de flori la monumentul ostașilor români din 
cimitirul localității, eroi căzuți în septembrie 1944 în luptele purta-
te după trecerea frontierei româno-ungare, apoi la „Monumentul 
strămoșilor” (donație a răposatului pr. Nicolae Bordașiu) și la mo-
numentul ostașilor ungari, etnici români din Micherechi, căzuți în 
cel de-al Doilea Război Mondial, monument aflat lângă primărie. 

Au depus coroane Florin Vasiloni, consulul general al României 
la Jula, Margareta Tat, primarul comunei Micherechi, reprezentanți 
ai școlii și grădiniței din localitate, reprezentanți ai centrului de 
bătrâni și ai autoguvernărilor minoritare (românească și romă) din 
Micherechi, dar și membri și rude ale celor care au murit eroic în cel 
de-al Doilea Război Mondial.

„Fiind o comunitate mică, este important pentru viitorul nostru 
să fim uniți și să ne respectăm strămoșii. Cu comemorarea de astăzi, 
am dat din nou un exemplu în acest sens copiilor noștri, care ne 
urmează și cărora le încredințăm să ducă mai departe tradițiile și 
istoria noastră”, a spus la eveniment primărița Margareta Tat.

A.B.

Slujbă de pomenire și depuneri de coroane
la monumentele eroilor români din Micherechi

La începutul acestei săptămâni, cu jumătate de 
an înainte de a împlini vârsta de 90 de ani, s-a stins 
din viață reputatul istoric american, Keith Hitchins, 
specialist în istoria României și a Europei de Sud-Est, 
profesor universitar la University of Illinois, membru 
de onoare al Academiei Române din 1991. A luat 
contact cu România în 1960, ca bursier Fullbright, 
întreprinzând ulterior numeroase vizite de studiu 
și călătorii documentare în România. 

A consacrat o serie de volume mișcării de redeș-
teptare națională a românilor din Transilvania, din 
care amintim: The Rumanian National Movement in Transylvania, 
1780–1849, 1969; Orthodoxy and Nationality: Andreiu Șaguna and 
the Rumanians of Transylvania, 1846–1873, 1977; A Nation Discove-
red: Romanian Intellectuals in Transylvania and the Idea of Nation, 
1700–1848 și A Nation Affirmed: The Romanian National Movement 
in Transylvania, 1860–1914, ambele apărute în 1999.

Keith Hitchins
(1931–2020)

Un prieten autentic al României, și-a păstrat echidis-
tanța și spiritul critic, redactând o istorie a României mo-
derne în două volume: The Romanians, 1774–1866, 1996; 
Rumania, 1866–1947, 1994. Dintre cele mai recente volume 
amintim: Ion Brătianu: Romania. The Peace Conferences 
of 1919–1923, 2011 și A Concise History of Romania, 2013. 

Activitatea sa științifică a fost unanim recunoscută, 
fiind ales membru de onoare al Academiei Române (1991) 
și primind distincția de Doctor Honoris Causa al Universi-
tăților din Cluj (1991), Sibiu (1993), Alba Iulia (2001), Târgu 
Mureș (2005), Timișoara (2008) și Iași (2008).

În semn de înaltă apreciere pentru contribuţia personală avută la 
promovarea istoriei și limbii române, pentru înțelegerea și interesul 
manifestate față de civilizația românească, profesorul Keith Hitchins 
a fost decorat, în anul 2017, cu Ordinului Național „Pentru Merit”, în 
grad de Mare Ofițer, conferit de Președintele României, prin inter-
mediul Ambasadei României la Washington.
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Să cunoaștem mai bine orașul Jula!
Autoguvernarea Românească din Jula și săptămânalul „Foaia românească”  publică concursul

Concurs cu premii pentru toți cititorii Foii românești

În amintirea pictorului de origine 
română Gheorghe Cohan, în anul 
1979, conducerea orașului Jula a 
înfi ințat Galeria Cohan, care asigură 
spațiu unei expoziții permanente din 
lucrările renumitului artist. Inițial, 
Galeria Cohan a funcționat în clădirea 
care azi adăpostește sala de spectacole Vigadó, ca acum câțiva ani să 
fi e mutată într-o clădire învecinată, a�lată tot în Grădina Göndöcs, 
unde a funcționat pe vremuri casa de cultură a orașului.
În ce an s-a mutat aici Galeria Cohan?

Orașul Jula este un renumit 
centru turistic și balnear. Este 
și un oraș cu un trecut deosebit 
de interesant, presărat cu mul-
te obiective istorice, armonios 
integrate în peisajul modern. 
Din punctul de vedere al comu-
nității românești, Jula este con-
siderată o adevărată capitală 
culturală, școlară și administra-
tivă românească, deoarece aici 
se află majoritatea instituțiilor 
importante pentru românii din 
Ungaria.

Vă invităm să cunoașteți ora-
șul pas cu pas, răspunzând la o 
întrebare pe săptămână.

Câștigătorul premiului 
principal al unei runde de 
întrebări va fi acel cititor 
care trimite patru răspun-
suri corecte și complete.  În 
cazul în care vor fi  mai mulți 
expeditori de răspunsuri co-
recte, câștigătorul va fi  tras 
la sorți.

Întrebarea săptămânii:

Noiembrie / 1

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,   10 noiembrie  (ora 24.00).

Răspunsurile corecte din septembrie la concursul:
Să cunoaștem mai bine orașul Jula!

Din păcate, nici în luna octombrie nu am avut un câștigător 
la premiul mare al concursului despre orașul Jula, lansat de 
Autoguvernarea Românească din Jula și „Foaia românească”. 
Toți cei care au răspuns corect la câte o întrebare vor primi un 
cadou simbolic din partea redacției noastre (un carnețel de 
notițe și un pix reclamă). Îi felicităm și pe această cale!

4. Numele orașului Jula apare scris pentru prima dată, în limba latină, în 
două diplome ale regelui maghiar Carol Robert de Anjou, datate în 20 și 
22 iunie 1313. În document se menționează dreptul acordat de către rege 
unui vătaf, cu numele Cosma cel Mic, de a dispune liber asupra bunurilor 
sale. Această informație a fost descoperită la începutul anilor 1880, de 
către istoricul Karácsonyi János, preot catolic în Oradea, născut în Jula. 
Cum a fost scris numele orașului în documentul regelui Carol Robert de 
Anjou?

Julamonustra (Mănăstirea Jula).

5. În această clădire din strada Városház nr. 13, aflată în centrul orașului, 
a funcționat decenii de-a rândul Școala Generală și Liceul „N. Bălcescu” 
din Jula. Pe clădirea fostei școli stă mărturie acestor vremuri o placă 
memorială. În ce ani a funcționat aici școala românească?

Între anii 1949 și 1982.
E.Ş.

Răspunsurile corecte la cele cinci întrebări din luna octombrie au fost 
următoarele:

1. Unul dintre cei mai mari scriitori români, Liviu Rebreanu, are un bust în 
orașul Jula, în parcul de lângă Catedrala Ortodoxă „Sf. Nicolae”. Ce legături 
a avut Liviu Rebreanu cu Jula?

La 1 septembrie 1906, Rebreanu a fost repartizat ca sublocotenent în 
armata austro-ungară, la regimentul al doilea de honvezi regali din 
Jula. Pe lângă îndeletnicirile de la cazarmă, el a avut și aici preocupări 
literare (aici a scris în limba maghiară satira „Szamárlétra”.

2. Cum s-a numit acel arhitect din Jula (1767–1862), de numele căruia se 
leagă lucrările de reconstruire ale castelului Wenckheim-Almásy din Jula, 
construcția bisericii ortodoxe române „Sf. Nicolae”, precum și a Cofetăriei 
de 100 de ani din Jula?

Arhitectul s-a numit (bătrânul) Anton Czigler (Czigler Antal).

3. Între anii 1664–1666, despre locuitorii orașului Jula s-au scris urmă-
toarele: „Întreaga populație a orașului vorbește limba turcească, dar 
mulți știu să vorbească ungurește și românește. Iobagii toți sunt unguri 
și români… Viața este ieftină, 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?

Scriitorul acestor rânduri a fost Evlia Celebi, călător turc.

Cofetăria de 100 de ani din Jula,  în anul 1870
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Fiica unui milionar:
– Tată, eu mă mărit.
– Cumm, cu cine???
– Cu un preot…
– Ce? Ai înnebunit complet?
– Tată, eu îl iubesc… Inima nu o poți înșela….
– Bine, dar adu-l să fac cunoștință cu el.
Îl aduce ea pe preot, se așază cu toții la masă 
și discută:
– Tu știi că fata mea poartă doar haine scumpe 
pe care dă 10.000 de euro lunar? Cum ai să 
reușești tu să-i satisfaci capriciile?
– Dumnezeu o să ne ajute….
– Dar are obiceiul ca în fiecare săptămână să 
plece la Paris să-și facă părul.
– Dumnezeu o să ne ajute…
– Daa? Ea merge numai cu Ferrari sau Porsche 
și în fiecare jumătate de an schimbă modelul.
– Dumnezeu o să ne ajute…
După ce pleacă ginerică, fiica își întreabă tatăl:
– Cum ți-a plăcut logodnicul meu?
– Cam prostuț! Dar îmi saltă inima când mă 
numește Dumnezeu.

Un polițist s-a dus într-o zi la secție cu un pin-
guin. Aici șeful său l-a întrebat:
– Ce faci cu pinguinul aici? Du-l imediat la Gră-
dina Zoologică! 
După un timp, șeful polițistului a plecat de la 
secție, iar pe drum s-a întâlnit cu polițistul care 
era cu pinguinul de mână.
– Ți-am spus să-l duci la Grădina Zoologică!
– L-am dus, iar acum mergem la teatru.

O gâscă într-un bar:
– Aveți mămăligă? întreabă gâsca.
– Nu, răspunde barmanul.
– Sigur?
– Nu, nu avem, n-auzi…?!?
– Sigur, sigur ?
– Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan 
și-ți prind ciocul de tejghea!
– Aveți cuie?
– Nu.
– Dar mămăligă?

Integramă BALANȚĂ

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Timișoara devine oficial
Capitală Culturală Europeană în 2023

SOLUȚIE: C; B; M; P; D; CANONIZARE; META-
LIZAT; ZADA; ADICA; RENI; UTIL; PALITURA; I; 
ZICERI; BATIC; RI; TOT; A; AȚĂ; ERA; CUTITARI; 
C; RETICULAR; FI; AVID; CA; CANA;INOT; MARI; 
STELE; RATACITOR.

Glume

Parlamentul European a votat propunerea Comisiei Europene de 
a extinde anul exercitării titlului de Capitală Europeană a Culturii 
pentru Timișoara, în 2023.

Modificările cu privire la anul desfășurării evenimentelor centrale 
din cadrul capitalelor culturale europene au survenit ca urmare a 
izbucnirii pandemiei cu noul coronavirus și a condițiilor sanitare 
impuse, care împiedică desfășurarea evenimentelor culturale și 
artistice, dar și circulația persoanelor, în condițiile prevăzute inițial 
în programele culturale ale acestor orașe.

„Comisia CULT a Parlamentului European a votat propunerea 
Comisiei Europene de a amâna pentru 2023 exercitarea titlului de 
Capitală Europeană a Culturii pentru Timișoara. Orașul va avea încă 
doi ani să implementeze o versiune recalibrată a programului cu care a 
câștigat titlul și va împărți anul capitalei culturale – 2023 – cu Elefsina 
(Grecia) și Veszprém (Ungaria)”, a declarat Simona Neumann, direc-
torul executiv al Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii.
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Scurtă istorie 
a dezastrelor 

naturale

...................................................
9 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........................................................
10 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 17.10: Eu aleg 
România: Ascultă-ţi muzica! 100 de 
melodii ale românilor 17.30: La ceas de 
taină – Gabriela Rusu Păsărin/Radio 
România 17.55: Încheiere........................................................
11 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 17.20: Clubul suporterilor 
17.55: Încheiere........................................................
12 NOIEMBRIE  (Stefan Crâsta)
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
........................................................
13 NOIEMBRIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg România 
- Istoria românilor în 100 de momente 
esenţiale 17.25: Izvoraşul – Revistă de 
etnografie şi folclor / Gabriela Rusu 
Păsărin, Radio România 17.55: Încheiere........................................................
14 NOIEMBRIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: File de 
calendar popular 16.30: Clubul supor-
terilor (reluare) 17.00: De dor şi drag – 
emisiune de folclor realizată de Daniela 
Băcilă /Radio Timişoara 17.55: Încheiere........................................................
15 NOIEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: Program retrospectiv 
17.55: Încheiere

Epidemii, cutremure
și dereglări climatice

CLAVIATURĂ,  cla-
viaturi, s. f. 1. Totalita-
tea clapelor pianului, 
orgii, sintetizatorului, 
acordeonului, mașinii de scris 
etc. 2. Totalitatea butoanelor de 
comandă care pun în funcțiune un 
mecanism, o mașină etc. [Pr.: -vi-
a-] – Din germ. Klaviatur.

În ce măsură poate contracara 
omenirea amenințările majore 
care pot veni dinspre mediul na-
tural? Dereglări climatice, radiații 
solare, epidemii, explozii vulca-
nice, tornade, secetă, cutremu-
re, tsunami – lista e nesfârșită. 
Trăim de fapt într-o lume extrem 
de ostilă și avem atât de infime 
capacități de a o struni. În raport 
cu datele din anul de grație 1985, 
Lucian Boia face în această carte 
o trecere în revistă a diverselor 
dezastre care și-au pus amprenta 
asupra evoluției societăților și a 
civilizației, precum și o compa-
rație cu momentul actual, când 
este evident că funcționarea 
mecanismului om–natură suferă 
un dezechilibru, foarte probabil 
ireversibil. Într-adevăr, lumea nu 
se va sfârși, spune autorul, din 
pricina cutremurelor, sau a pe-
telor solare, sau a variației axei 
Pământului. Nici chiar din pricina 
pandemiilor. Primejdia cea mare 
o reprezintă acum încălzirea cli-
mei și efectul de seră, fenomen 
global și potențial distrugător, 
a cărui răspundere o poartă cu 
precădere omul. Dar nu e deloc 
sigur că omenirea mai poate opri 
procesul, sau măcar că își doreș-
te să-și schimbe modul de viață. 
Abia în acest punct specia umană 
riscă să dispară cu adevărat.

Lucian Boia

Pe copertă: Simon de Myle, 
Arca lui Noe pe Muntele Ararat 
(detaliu), 1570

Cartea a apărut la Editura Hu-
manitas.

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
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 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 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

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

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

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

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

Lectură

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

miercuri, 11 noiembrie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 11 noiembrie, Duna World, ora 13.45

Ion Budai este una dintre cele mai 
cunoscute personalități ale comu-
nității românești din Ungaria. Lu-
mea i se adresează spunându-i 
„domn’ director”, pentru că avea 
doar treizeci de ani, când în 1970 
a devenit conducătorul Liceului 
Românesc din Jula. A fost însă o 
figură cunoscută și în viața publică 
a românilor din Ungaria, fiind mai 
întâi membru în prezidiul Uniu-
nii, iar apoi, în 1995, a fost primul 
președinte al Autoguvernării pe 
Țară a Românilor din Ungaria, în 
fruntea căreia a stat numai patru 
ani. Domnul director în septem-
brie a împlinit frumoasa vârstă 
de 80 de ani.
Realizator: Tiberiu Boca

...................................................
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Marția trecută, pe 27 octombrie, în cimitirul ortodox din Orașul 
Mare Românesc din Jula a fost inaugurat și sfințit un nou monu-
ment funerar al artistului plastic Gheorghe Cohan, pictor de origine 
română, distins cu cea mai înaltă distincție națională, Premiul 
Kossuth. Monumentul este o creație a sculptorului Széri-Varga Géza, 
care este prieten al familiei ultimului descendent al lui Cohan, 
doamna Árpásiné Kohán Mária. Aceasta, împreună cu soțul său, 
jurnalistul Árpási Zoltán s-au hotărât ca să lase în urmă un monu-
ment funerar demn pentru amintirea artistului Cohan. Sculptorul 
Széri-Varga este un bun cunoscător al artei și personalității lui 
Gheorghe Cohan, astfel nu a întâmpinat greutăți pentru a-i crea 
un monument care să arate urmașilor că sub acesta își doarme 
somnul de veci un mare artist. 

Personalitatea și activitatea artistică a lui Cohan au fost evocate 
de istoricul de artă Gyarmati Gabriella, care a amintit că „Gheorghe 
Cohan a lăsat în urma sa o artă unică și de calitate. Lucrările lui, 
care interacționează și azi cu publicul, ne amintesc de evenimente, 
oameni, ideologii”. Una dintre caracteristicile principale ale artei 
lui Cohan este monumentalitatea, „creațiile lui păstrate în Jula 
sunt parte importantă a tezaurului cultural european”, a mai spus 
doamna Gyarmati, care a accentuat: „Datoria urmașilor nu este 
alta decât de a păstra amintirea lui Gheorghe Cohan și a-i îngriji 
moștenirea extraordinară.”

Monumentul a fost sfințit apoi de pr. Teodor Marc, paroh al bise-
ricii ortodoxe din Orașul Mare Românesc din Jula. La mormânt au 
depus coroane de flori autoritățile locale, reprezentanți ai insti-
tuțiilor culturale din oraș și vicepreședinții Bertold Netea și Elvira 
Ardelean-Pál de la Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria.

Cine a fost Gheorghe Cohan?

Pictorul Gheorghe Cohan, laureat cu premiile Kossuth și Mun-
kácsy, s-a născut într-o familie românească din Jula-Vareu, pe 22 
februarie 1910. Tatăl său a fost fierar, care foarte greu s-a împăcat 
cu ideea că ucenicul și fiul lui, Gheorghe, vrea să devină artist. 
Primul profesor i-a fost József Dezső din Jula, iar la Universitatea 
de Artă Plastică din Budapesta este discipolul lui Glatz Oszkár. 
După terminarea facultății din Budapesta, și-a continuat studiile la 
Paris și în Italia. Începând cu anul 1939, a avut numeroase expoziții 
individuale. În 1960 și 1964 i s-a decernat premiul Munkácsy, iar în 
1966 premiul Kossuth. 

În testamentul său artistic hotărăște ca lucrările sale să treacă 
în patrimoniul orașului natal. Conform testamentului, în anii 

1970, în fosta clădire a casei tineretului de pe bulevardul Béke a 
fost inaugurată Galeria Cohan, cu o colecție care cuprindea 691 de 
picturi și 2215 lucrări de grafică. Astfel, opera artistică a lui Ghe-
orghe Cohan a rămas compactă și unitară, lucrările sale putând fi 
vizionate de toți cei interesați.

Moștenirea lăsată de Cohan este uriașă. În arta lui se îmbină 
cu o putere dramatică elementele de artă populară cu viziunea 
simbolică, rezultând un stil monumental.

Se stinge din viață pe 16 decembrie 1966, la Jula.
Ziarul budapestan „Magyar Nemzet” publică un necrolog în care 

se scrie despre Cohan: „A fost un om ciudat. Melancolic și visător. 
Uneori dispărea pentru săptămâni întregi, nu-l vedea nimeni, nu 
se știa pe unde umbla, doar că lucrează. Cu încăpățânare și cu per-
severență. Era posedat de responsabilitate, de muncă, totdeauna 
alegea ce e mai greu, mai frumos. Arta lui atrage atenția, tablourile 
lui cutremură oamenii. Toți cei care iubesc arta, l-au cinstit, l-au 
stimat. Nu a fost un star la modă, ci a fost întotdeauna artist și om.”

Orașul natal îi păstrează amintirea prin placa memorială așezată 
pe casa mamei pictorului de pe strada Kerecsényi, prin bustul ridi-
cat în fața Galeriei Cohan, printr-o stradă din Vareu care-i poartă 
numele și prin aleea din fața Galeriei Cohan.

Noul monument funerar al lui Gheorghe Cohan se află în ci-
mitirul ortodox din Orașul Mare Românesc, în loc central, lângă 
capela cimitirului.                                                                                     Eva Şimon
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Inaugurarea și sfințirea unui nou 
monument al pictorului Gheorghe Cohan
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