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L a 5 ianuarie 2021, am-
basadorul desemnat al 

României în Ungaria, domnul 
Gabriel Șopandă, şi-a prezentat 
copia scrisorilor de acreditare 
în cadrul unei întrevederi cu 
ambasadorul Iván Medveczky, 
şeful Direcţiei Protocol al Mi-
nisterului Afacerilor Externe şi 
Comerţului. Ambasadorul Ro-
mâniei îşi începe mandatul cu 
dorinţa aprofundării şi inten-
sificării cooperării bilaterale 
româno-ungare în plan politic, 
economic şi cultural – se arată 
într-un comunicat publicat pe 
site-ul Ambasadei României la 
Budapesta.

Gabriela Șopandă vine la 
Budapesta din Ankara, fiind 
ambasadorul României în 
Republica Turcia în perioada 
septembrie 2016 – decembrie 
2020. Diplomat de carieră, 
domnul Șopandă a ocupat, 
pe rând, funcţiile de adjunct al Șefului de misiune la Ambasada 
României din Israel în perioada 2014–2016, prim-colaborator şi şef 
al secţiei politice în cadrul Ambasadei României în Statele Unite 
ale Americii din 2009 până în 2014, respectiv director de cabinet al 
ministrului afacerilor externe al României între anii 2007-2009. Din 
2002 până în 2007, domnul Șopandă a lucrat în cadrul secţiei politice 
a Ambasadei României în Regatul Belgiei.

Și-a început cariera diplomatică în anul 2000, în cadrul Direcţiei 
Afaceri Consulare şi al Direcţiei Generale pentru Afaceri Europene. 
De-a lungul carierei sale diplomatice, temele de interes vizate de 
domnul Șopandă au avut în vedere regiunea Orientului Mijlociu 
şi Africii de Nord, politica de dezarmare şi neproliferare, relaţia 
trans-atlantică şi afacerile europene.

Domnul Șopandă deţine titlul de doctor în economie, acordat 
de Academia Română, a finalizat un program de master în afaceri 
internaţionale (Global Master of Arts) în cadrul Școlii Fletcher pentru 
Drept şi Diplomaţie, Universitatea Tufts, şi un program de licenţă în 
drept şi relaţii internaţionale la Universitatea Bucureşti. De asemenea, 
a parcurs programe şi cursuri de formare în cadrul unor instituţii 
educaţionale din Europa şi Statele Unite ale Americii, publicând 
o serie de articole cu privire la subiecte de politică externă, drept 
internaţional şi aspecte financiare internaţionale.

Vorbeşte fluent limbile engleză şi franceză, deţinând cunoştinţe 
de bază în germană şi spaniolă. Este căsătorit şi are un copil.

Noul ambasador de la Budapesta are în plan în cursul acestei 
săptămâni să întreţină întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor 
româneşti din Jula.

E.Ş.

Să fie sara-n asfinţit
Și noaptea o să înceapă;
Răsare luna liniştit
Și tremurând din apă;

Și să împrăştie scântei
Cărărilor din crânguri,
În ploaia florilor de tei
Să stăm în umbră singuri.

Și capul meu de grije plin
De braţul tău se culce
Sub raza ochiului senin
Și negrăit de dulce,

Ca iar cuminte să mă fac,
Căci tu îmi prinzi tot gândul,
Ca cerul ce priveşte-n lac
Adâncu-i cuprinzându-l.

Cu farmecul luminei reci
Simţirile străbate-mi:
Revarsă linişte de veci
Pe noaptea mea de patemi

Și de asupra mea rămâi
Durerile de-mi curmă
Și fii iubirea mea dentâi
Și visul meu din urmă.

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: „Foaia românească” la 70 de ani

................................................................................................................
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Poezia săptămânii
Mihai Eminescu

Noul ambasador al României 
la Budapesta și-a început 

mandatul în Ungaria

Această revistă a fost tipărită cu sprijinul parţial 
al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia oficială 
a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

www. mprp.gov.ro

Să fi e sara-n asfi nţit

18 ianuarie, luni, † Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii
      Alexandriei
19 ianuarie, marţi, Sf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie
      Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului;
      Sf. Mc. Eufrasia
20 ianuarie, miercuri, †) Sf. Cuv. E�timie cel Mare; Sf. Mc.
      Vas şi Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin şi Rin
21 ianuarie, joi, Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofi t, Evghenie,
      Candid, Valerian şi Achila
22 ianuarie, vineri, Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 ianuarie, sâmbătă, Sf. Sfi nţit Mc. Clement, ep. Ancirei;
       Sf. Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 ianuarie, duminică, Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, ep.
      Carpasiei. Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea
     orbului din Ierihon).

Poezie recomandată cititorilor
„Foii româneşti” de către dr. Paul Ovidiu Rus-Gal

Mai am un singur dor...!
(Mihai Eminescu) 60 x 50 cm, ulei pe panză

Pictură realizată de Cristian Hartie
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Un eveniment peste care 
nu trecem cu vederea nici 

pe timp de pandemie: 
Ziua Culturii Naţionale 

Românești

„Foaia românească” a împlinit 70 de ani

Pe 15 ianuarie apare online: 
„Calendarul românesc 2021”

„Calendarul românesc”, la începuturi cu titlul „Calendarul Nostru” 
apare începând din anul 1952. Anul 2020, marcat în toate domeniile 
de pandemia cu coronavirus, a fost primul când nu am primit fi nanţa-
re pentru editarea acestuia. Cei care 
urmăresc viaţa minorităţilor din Un-
garia ştiu că, la nivel central, la Fon-
dul Bethlen Gabor din Budapesta, 
în primăvara acestui an, din cauza 
pandemiei, au fost anulate toate 
proiectele culturale ale naţionali-
tăţilor, inclusiv cele editoriale. 

Ne adaptăm şi noi vremurilor pe 
care le trăim, şi anunţăm public că 
nu vom întrerupe seria de aproape 
şapte decenii a Calendarului, deoa-
rece redacţia noastră l-a întocmit 
deja, dar de această dată „Calenda-
rul românesc 2021” nu va fi  tipărit, 
ci vom realiza doar o ediţie digitală. 

„Calendarul românesc 2021” va fi  
lansat pe pagina de internet a Bibli-
otecii virtuale a românilor din Ungaria 
pe 15 ianuarie 2021, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la apariţia revistei 
„Foaia românească”. Calendarul va putea fi  descărcat de pe acel site în 
mod liber, gratuit, pentru oricine.                                                               Redacţia

Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, Clubul cititorilor „Foaia Româ-
nescă” vă invită să participaţi la o întâlnire online, cu următoarele 
teme:

g  Șaptezeci de ani în șapte slide-uri, un powerpoint interesant 
despre istoria mai puţin cunoscută, de şapte decenii, a săptămâ-
nalului „Foaia românească”, al cărui număr de debut a apărut la 
15 ianuarie 1951.
g  Cum l-am cunoscut pe domnul Eminescu…, un dialog pentru cei 
care doresc să ne destăinuie o amintire, o informaţie, o poezie sau 
un eveniment legat de poetul naţional al românilor.
Întâlnirea virtuală va avea loc vineri, 15 ianuarie, cu începere de 

la ora 18, pe platforma Google Meet. Cei care doresc să fie alături de 
noi se vor putea înscrie să primească adresa de conectare, pe pagina 
de Facebook a revistei „Foaia românească” (https://www.facebook.
com/foaiaromaneasca).

Iată că a sosit şi această zi! O însemnată zi pentru mica (şi tot mai 
mica) noastră comunitate românească din Ungaria. Prima revistă 
românească din Ungaria, de după cel de-al Doilea Război Mondial, 
înfi inţată în anul 1951, împlineşte la mijlocul lui ianuarie vârsta 
rotundă de 70 de ani. O aniversare importantă, o vârstă demnă de 
sărbătorit, dar care ne-a prins într-o perioadă destul de tulbure: de 
mai bine de zece luni, viaţa noastră în toate segmentele ei ne este 
afectată de pandemia de coronavirus, avem în spate o perioadă în 
care ni s-a cerut să ne distanţăm social, să ne vizităm şi să ne întâl-
nim mai puţin, să nu organizăm evenimente culturale cu publicul, 
să existăm şi să ne trăim viaţa personală, familială, instituţională 
mai mult în domeniul online, virtual.

Pe 15 ianuarie 2021, redacţia noastră nu a putut organiza un 
eveniment cu publicul pentru a sărbători această aniversare. Nu 
am organizat nici în cerc mai restrâns, cu alţi colegi jurnalişti, cu 
maximum zece persoane cum de fapt ne este permis, tocmai pentru 
a nu pune în pericol sănătatea nimănui. Sperăm foarte mult ca în 
vară, sau cel târziu în toamnă, să putem reveni la normal şi să putem 
sărbători, aşa cum ne dorim.

Pentru a nu lăsa să treacă clipa aceasta fără o evocare a trecutului, 
dedicăm coperţile acestui număr momentului aniversar de 70 de ani 
de la înfi inţarea revistei „Foaia românească”.

La mulţi ani, „Foaia românească”! Să fi i citită şi îndrăgită încă 
mulţi ani de acum înainte!                                                                             Eva Şimon
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Cum a contribuit teologia la dezvoltarea vaccinării?
IMPORTANT: Prin traducerea acestui 

articol nu îndemn pe nimeni într-o direcție sau 
alta. Lămuririle tehnice le fac specialiștii în do-
meniu. Creștinii sunt chemați să fie oameni a 
căror judecată se deprinde, prin întrebuințare, 
să deosebească binele de rău. Cred că articolul 
acesta poate fi de folos. Un pic de istorie ne 
poate ajuta să înțelegem vremurile pe care 
le trăim și cum trebuie să răspundem la ele!

În 1721, un virus periculos a lovit oraşul 
Boston. Virusul variolei nu este doar un 
basm. Cele mai timpurii descrieri provin 
din China secolului IV. Rata mortalităţii 
în caz de variolă era de 30% (în comparaţie cu rata mortalităţii de 
COVID-19 care este de 5%) [la data scrierii articolului 30.04.2020].

Îmblânzirea variolei a început atunci când doi păstori puritani 
au cercetat să afle dacă Dumnezeu oferă o soluţie în natură pentru 
virus. Aşadar, înfruntând epidemia, câţiva puritani au început să 
facă experimente prin vaccinare, experimente ce au stârnit o aprinsă 
opoziţie la aceea vreme.

Păstorii puritani şi variolizarea
Slujitori puritani ca Cotton Mather (1663–1728) şi Benjamin Colman 

(1673–1747) erau printre cele mai influente personaje din colonia New 
England. Mather era fiul şi nepotul unuia dintre părinţii fondatori 
ai Puritanismului; Colman era un păstor foarte influent, fondator al 
Bisericii din Boston de pe strada Brattle. În urma pierderii a 10 copii, 
Mather era disperat, focalizându-şi astfel toată atenţia pe metode 
de a-şi salva copiii într-un mod care ar surprinde pe cei ce acuză 
puritanii ca fiind nişte evazionişti legalişti şi religioşi. Mather a aflat 
de vaccinare (inoculare) de la un sclav african, Onisim, a cărui popor, 
Guaramantese (un trib din Ghana), o practica. Relatarea sclavului, ce 
avea o cicatrice ca dovadă a supravieţuirii, a fost confirmată de alte 
rapoarte venite din Turcia.

Primul cobai al lui Mather a fost propiul său fiu, Samuel
Mather a luat o mostră de sânge şi puroi de la o persoană ce avea 

o formă uşoară de variolă şi i-a dat-o lui Samuel, procedură numită 
variolizare. Samuel a avut şi el o formă uşoară, dar s-a vindecat ime-
diat. În curând, mulţi doreau ca Mather să-i vaccineze, pe când alţii 
erau îngroziţi de o asemenea practică, Mather suferind astfel multe 
atacuri. De exemplu, cineva aruncase o bombă în casa lui Mather 
împreună cu un bileţel: „Asta te va vacccina pe tine, Cotton Mather.” 
Bomba nu a explodat.

James Franklin (1697–1735), fratele mai mic al lui Benjamin Franlin, a 
fondat un ziar a cărui misiune era să denigreze experimentele „morbide” 
ale lui Mather. Camera Reprezentanţilor din statul Massachusetts a 
propus o lege care scoatea din legalitate vaccinarea, dar aceasta nu a 
trecut. Ce părere aveau doctorii despre toate acestea? Surprinzător, au 
fost de partea mulţimii, a lui James Franklin şi a legiuitorilor.

Scriind altor doctori din Boston, John Williams a publicat un articol 
cu titlul: „O serie de argumente care dovedesc că vaccinarea variolei 
nu este parte din Legea Fizicii, nici din Legea Naturală sau Divină, de 
aceea este o fărădelege.” În acest articol, el spunea: „Vaccinarea este 
un abuz al legii naturii şi a tiparului lăsat de Dumnezeu pentru noi… 
deci, vaccinarea nu este sfântă.”

Epidemia de variolă din 1721, în Boston, i-a surprins pe majoritatea 
doctorilor opunându-se vaccinării, în timp ce majoritatea păstorilor o 
susţineau. Lui Cotton şi tatălui său, Increase Mather, i s-a alăturat Col-
man şi asociatul său, William Cooper, în susţinerea publică a vaccinării.

Ştiinţa şi Religia
Ce anume din creştinismul puritan a echipat slujitorii să fie atât de 

deschişi progresului ştiinţific în ciuda opoziţiei răspândite?
Oamenii aşteaptă astăzi ca salvarea de coronavirus să vină de la 

ştiinţă. Există un mit vechi, răspândit şi 
astăzi, care susţine că creştinii s-au opus 
totdeauna ştiinţei. Oficial, descoperirea 
vaccinului împotriva variolei este atri-
buită doctorului englez, Edward Jenner 
(1749–1823), fără a se menţiona lucrarea 
de pionerat a păstorilor puritani, ce-au 
trăit cu două generaţii înainte.

Adevărul este că Puritanismul a des-
chis calea ştiinţifică în această direcţie 
tocmai datorită convingerilor teologice. 
În loc să fie nişte disidenţi ce ard totul în 
jurul lor, nişte oameni cu capul în nori, 
tirani înguşti la minte, aşa cum mulţi 

şi-i imaginează, puritanii au fost, după definiţia cuiva, „o mişcare 
evanghelică ce se manifesta în mijlocul lumii păcătoase ce urmărea 
transformarea socială deplină în conformitate cu tiparul ideal al 
Scripturii şi începând cu experienţa personală a regenerării fiinţei 
umane păcătoase.”

„Se manifesta în mijlocul lumii păcătoase” şi „deplin” – sunt cuvintele 
relevante pentru discuţia noastră.

De exemplu, Colman şi Cooper au publicat un tratat în favoarea 
experimentelor vaccinale care au deschis o perspectivă intrigantă în 
gândirea puritană. O critică populară adusă vaccinării era faptul că 
aceştia „preiau rolul lui Dumnezeu”. Creştinii sectari care dispreţuiesc 
medicina modernă folosesc şi astăzi acelaşi argument. Cooper, în cu-
vinte pe care Colman le va folosi peste un an, era de acord că variola 
„nu poate atinge pe nimeni fără voia lui Dumnezeu.” Cu toate acestea, 
ştia că ea se răspândeşte „prin cauze secundare.” Fie că ai preluat-o prin 
infectare sau inoculare este totuşi lucrarea lui Dumnezeu, pentru că 
şi cauzele secundare depind şi acţionează după voia lui Dumnezeu, 
prima cauză.

Unii susţineau că Dumnezeu a predeterminat cât de mult vom trăi, 
iar vaccinul va zădărnici acel plan al lui Dumnezeu. Colman şi Cooper 
într-o scriere numită „O scrisoare a unui prieten de la ţară”, erau de 
acord cu premisa, dar negau concluzia: „El, care a determinat prin 
sfatul Său cât de mult vom trăi, a determinat şi mijloacele prin care 
viaţa noastră va continua în toată aceea perioadă.”

Creatorul naturii nu este un „Dumnezeu al lacunelor.” Dumnezeu 
a creat şi mijloacele (cauză-efect în lumea naturală) ca noi să le des-
coperim şi să le folosim.

Cele două cărţi ale lui Dumnezeu
Puritanii au crezut că manualul sau cartea naturii este în acord cu 

cartea revelaţiei, Biblia. Creaţia este cealaltă carte a lui Dumnezeu, pe 
lângă Scriptură şi merită un studiu intensiv. Increase Mather a explicat 
astfel: „Faptele naturale ale lui Dumnezeu au o voce în ele însele, la fel 
ca şi Cuvântul.” El a fost primul care a scris un tratat despre comete. (…)

Teologia şi ştiinţa sunt prieteni
Datorită progresului ştiinţific, astăzi nu mai suntem robi terorilor 

incontrolabile pe care cei din vremea lui Cotton Mather le-au înfruntat, 
chiar dacă gustăm ceva în problema aceasta cu COVID-19.

Teologia, pentru puritani, nu a fost un refugiu în faţa realităţilor 
acestei lumi, ci un impuls de a studia şi a „săpa” în lumea lui Dumne-
zeu. Laureatul Nobel, Simon Kuznets, observa că un control tot mai 
mare asupra mediul înconjurător (în mod special asupra pandemiilor 
catastrofice) este o caracteristică a modernizării.

Astăzi, noi asociem această mişcare înspre controlul naturii cu 
ştiinţa, pe care mulţi o asociază cu secularizarea. Totuşi, puritanii, în 
căutarea lor neobosită de a-L auzi pe Dumnezeu vorbind în creaţie, 
la fel ca în Cuvânt, au fost pioneri ai acestei mişcări. Ei ne arată cum 
ştiinţa şi teologia pot fi prieteni, pot deveni chiar mijlocul rânduit de 
Dumnezeu ca să aducă vindecare deplină trupului şi sufletului.

(Autor: John B. Carpenter, Sursa: The Gospel Coalition
Traducere de Iosua Faur, pastorul Bisericii Baptiste „Sfânta Treime” Brăila)
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Slujire Arhierească de hram,
la Așezământul Monahal Românesc din Budapesta

La câteva zile doar, după sărbătoarea Sfântului Prooroc Ioan 
Botezătorul, în Duminica de după acest Praznic (10 ianuarie 2021), 
Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române 
din Ungaria, a slujit la Aşezământul Monahal Românesc „Sfântul 
Ioan Botezătorul” din Budapesta, care şi-a sărbătorit hramul. Din 
soborul slujitor, alături de Ierarh, au mai făcut parte pr. protosinghel 
David Pop, superiorul Aşezământului Monahal Românesc „Sfântul 
Ioan Botezătorul” din Budapesta, pr. Marius Maghiaru, protopopul 
şi parohul de Budapesta şi arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Ca-
tedrala Episcopală din Jula. Răspunsurile liturgice au fost date de 
un grup de tineri ortodocşi, aflaţi la muncă în capitala Ungariei şi 
care s-au ataşat de Sfânta noastră Biserică Strămoşească, dar şi de 
Maicile Aşezământului, iar la slujbă au participat credincioşi de di-
ferite vârste şi oficialităţi, ca de pildă domnul Gabriel Cătălin Șopandă, 
noul Ambasador al României la Budapesta, care şi-a preluat acest 
mandat de curând, domnul Mircea Leucea, ministrul plenipotenţiar în 
cadrul Ambasadei şi doamna Gabriela Elekeș, preşedintele Asociaţiei 
Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta (AFORB). Excelenţa Sa a 
fost anterior Ambasadorul României în Turcia (între 2016–2020), iar 
înainte de aceasta a îndeplinit şi alte activităţi diplomatice, la Amba-
sada României în Israel (Adjunct al Șefului de Misiune, în perioada 
2014–2016), la Ambasada României din Statele Unite ale Americii 
(Prim Colaborator şi Șef al Secţiei Politice, între 2009–2014), sau 
Director de Cabinet al Ministrului Afacerilor Externe al României, 
între 2007–2009.

Slujirea de hram a fost un prilej de mare bucurie duhovnicească 
pentru Ierarh, clerici şi credincioşii români budapestani, care au avut 
posibilitatea de a se reîntâlni şi a se ruga împreună, întărind legătura 
de comuniune spirituală şi de solidaritate, atât de importantă şi de 
necesară în orice vreme, dar mai ales acum, în această perioadă a 
pandemiei, care a pus lumea întreagă la încercare.

În cuvântul de învăţătură, Ierarhul a vorbit despre misiunea şi 
rolul Sf. Ioan Botezătorul, care a venit în această lume în condiţii 
speciale, ca rod al îndelungatelor rugăciuni ale părinţilor săi, a trăit 
viaţa în aspră nevoinţă, în post şi rugăciune şi a arătat oamenilor 
că mai există şi alte scopuri în viaţă, mai înalte decât cele pe care le 
urmăresc ei de obicei, cum a fost şi dedicarea sa totală lui Dumnezeu 
şi misiunii de a-L face cunoscut lumii pe Mesia Hristos, prin Botez. 
Și noi, dincolo de toate lucrurile bune pe care dorim să le realizăm 
în viaţa noastră, nu trebuie să uităm de Dumnezeu, care ne-a făcut 
pentru altceva decât credem noi, de cele mai multe ori şi nu trebuie să 
uităm de sufletele noastre şi de mântuirea lor, deoarece viaţa aceasta 
trece, cu toate cele bune şi rele ale ei şi inevitabil ne aşteaptă viaţa 
cea veşnică, care va fi în conformitate cu felul în care am trăit aici, pe 
pământ: în credinţă şi cu fapte bune, sau în necredinţă şi alte răutăţi.

Totodată, Ierarhul şi-a exprimat bucuria şi mulţumirea sufletească 
pentru faptul că, de 12 ani, la Budapesta funcţionează şi un Aşeză-
mânt Monahal Românesc, pe lângă parohia românească veche şi el 
aduce rugăciune românească zilnică şi felul de vieţuire monahală 
consacrat la mânăstirile tradiţionale din România, lucru care este 
foarte important şi benefic pentru românii ce trăiesc în Budapesta.

La final, Ierarhul, împreună cu soborul slujitor, a făcut sfinţirea 
unei icoane mari cu Botezul Domnului, oferită în dar, de credincioşi 
români din Budapesta, la fel ca şi icoana Schimbării la Faţă a Dom-
nului. Tot în locaşul de cult se află acum şi o copie după icoana Maicii 
Domnului Prodromiţa, pictată chiar la Schitul Românesc din Sfântul 
Munte Athos şi dăruită de un credincios din Iaşi.

Ierarhul i-a stropit cu Agheasmă Mare, în semn de binecuvântare, 
pe credincioşi şi toată biserica, la sfârşitul ceremoniei de sfinţire.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria
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6 ianuarie. Gerul Bobotezei. Câteva nasuri roşii se iţeau de sub 
fularele groase de lână, voci puternice, ca să ţină de frig, răsunau 
pe uliţele satului, iar apa îngheţa pe buchetul de busuioc, oricât ar 
fi sfinţit-o dom’ părinte. Toţi sătenii primeau cu bucurie prima veste 
religioasă a Noului An: Domnul a fost botezat în apele Iordanului, 
iar acolo s-a arătat Sfânta Treime.

În ton cu sentimentele şi nostalgiile acestea, copiii şi elevii 
Școlii generale şi grădiniţei române Lucian Magdu din Bătania au 
călcat pragul bisericii ortodoxe româneşti din localitate, pentru 
un eveniment care i-a marcat şi i-a bucurat întotdeauna pe tineri: 
Sfinţirea Apei, de Bobotează.

Copilaşii celor două grupe de la grădiniţă, însoţiţi de toate educa-
toarele, au privit curioşi cum cântă părintele Marius Vidican şi s-au 
bucurat atunci când i-a stropit cu busuiocul. Tare emoţionat era 
părintele, văzând atâtea sufleţele în Casa Domnului! ...aşa încât, la 

plecare, le-a umplut buzunarele cu pituţă şi cu bomboane. Sincer, 
unii au mai cerut... pituţă!

Clasa a treia a cântat În Iordan botezându-te Tu, Doamne..., aşa de 
frumos, că tare mândră a mai fost învăţătoarea lor, Sofia Pilan. Din 
partea şcolii a mai participat şi directoarea adjunctă, Ancuţa Stan, 
care semnează şi fotografiile.

Educatoarele grădiniţei şi profesoarele de la şcoală şi-au creat 
un obicei, de zeci de ani, din a duce copilaşii în vizită la una dintre 
instituţiile de bază ale românismului din Bătania: biserica. Una din-
tre ocazii este Boboteaza, un moment spectaculos. Scopul principal 
este cunoaşterea tradiţiilor noastre strămoşeşti şi contactul direct 
cu obiceiurile, limba, instituţiile românilor, în plină desfăşurare.

Văzând roşeaţa din obrajii micuţilor, ştiu eu câteva educatoare 
care şi-au dorit pe loc să mai fie o dată copii... Măcar un pic...

Mihaela Birescu

De Bobotează, la Bătania
FOAIA
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Poetul Mihai Eminescu a fost descris în 
copilărie ca „o haimana sănătoasă”, un puşti 
rebel, care fugea în permanenţă de acasă 
şi care teroriza satul. Era adus de tatăl său 
cu potere călare de prin păduri şi de pe la 
stânile Botoşaniului, unde se refugia.

Mihai Eminescu, geniul publicisticii ro-
mâneşti, s-a născut pe 15 ianuarie 1850, în 
familia căminarului Gheorghe Eminovici 
din târgul Botoşanilor. Copilăria, însă, mi-
cul Mihail şi-a petrecut-o în satul Ipoteşti, 
acolo unde căminarul cumpărase o căsuţă 
pentru familia sa. Dacă la prima vedere, 
lumea şi l-ar imagina pe copilul Eminescu 
ca pe un puşti timid, melancolic, îndreptat 
către visare, izolare şi litere. Biografiile 
poetului arată însă o latură necunoscută 
a celui ce urma să fie numit „Luceafărul 
poeziei româneşti”.

Până la vârsta adolescenţei, micul Emi-
nescu şi-a petrecut copilăria pe dealurile 
şi prin pădurile Ipoteştiului. Era un puşti 
rebel, dar care se hrănea cu 
poveştile bătrânilor. A cres-
cut ţărăneşte la Ipoteşti, sat 
sărăcăcios, aşezat într-o 
vale închisă de dealuri oda-
tă împădurite. Casa lui Emi-
novici era gospodărească, 
avea pridvor larg cu trepte, 
odăi cu privire de jur împre-
jur, şoproane, hambare, li-
vadă, tei imenşi. Fraţii mai 
mari ai poetului umblau că-
lare pe moşie, el se cufunda 
în boredeiele vecinilor, ori la 
stână, cutreierând pădurile 
cu o carte într-o mână, doi-
trei covrigi în celaltă mână, 
dormind pe malul apelor. 
Micul Eminescu era un 
puşti dezlănţuit, jucăuş şi 
hiperactiv, care devenise în 
scurt timp spaima satului. 
Călărea animalele, speria 
puii şi făcea o gălăgie de 
nedescris. Trăgea cu praş-
tia în tot ce mişca. „Un copil 
care urlă prin curte, bătând 
pasul prusian, cu chivară pe 
cap, spre panica coteţelor, 
care se urcă pe şură şi se 
ascunde în casă prin rafturile de la scrin şi lăzile cu lumânări, care 
încalecă pe câine şi atacă gâştele”, îl descrie George Călinescu pe 
Mihail al lui Eminovici, în lucrarea biografică pe care i-a dedicat-o 
marelui poet. A ucis un cârd de gâşte, cea mai neobişnuită poznă 
a micului Eminescu a fost de departe cea cu omorâtul gâştelor. 
Avea un obicei ca puii de gâscă mici să-i închidă în cuşcă, ca să vadă 
de-or cânta cum canarii, iar în nopţile cu lună, el se deda visării 
şi cititului: „ţintirimul şi biserica noastră erau alături cu grădina. 
Cum plecă mama, luai o pătură şi mă dusei în ţintirim. Era multă 
şi clară lumină de lună ramurile salcâmilor erau negre, gratiile de 
la cripta noastră cu vârfurile aurite străluceau şi vântul atingea 

toaca de clopot, clopotul abia atins suna 
dulce şi melodios”.

Mai sunt mărturii precum că băiatul 
prindea şi băga şerpi în scorburile de nuc, 
ca să-i sperie pe cei care încercau să se 
caţere după nuci. Umbla prin şoproane şi 
transforma uliţele satului într-un adevărat 
câmp de luptă, unde se războiau împă-
raţii şi eroii din vechime. În copilăria sa, 
obişnuia să îşi sperie tatăl într-un mod cel 
puţin bizar. Băiatul mergea în pădure să 
prindă şerpi şi-i punea de vii în apropierea 
casei sale. Apoi îşi chema tatăl să vadă „ce 
pasăre a prins” şi stătea deoparte râzând 
când bărbatul dădea faţă în faţă cu repti-
lele supărate Odată ce a ajuns la şcoală, 
Eminescu a devenit un puşti şi mai rebel.

O parte a biografilor, în special George 
Călinescu, spun că lui Mihai nu i-a plăcut 
şcoala, cel puţin la început. Prefera să bată 
pădurile, satele, câmpiile şi stânile. Mai 
tot timpul, sătul de caracterul autoritar al 

tatălui şi de cicălelile sale, 
dar mai ales de şcoală, Emi-
nescu fugea de acasă. Spre 
disperarea părinţilor, el dis-
părea fără urmă zile în şir. 
Bătea satele, dar mai ales 
stătea prin păduri, stâni şi 
bordeie părăsite, multe po-
ezi le-a compus atunci, „Fi-
ind băiet păduri cutreieram/ 
Și mă culcam ades lângă is-
vor,/ Iar braţul drept sub cap 
eu mi-l puneam/ S-aud cum 
apa sună-ncetişor.”

La fel de mult ca-n pădu-
re îi plăcea să stea la stâni, 
unde mânca şi vorbea cu 
ciobanii, dormind zile în şir 
în bordeiele lor. Era, spun 
biografiile, prins uneori cu 
potera călare, fiindcă dispă-
ruse de prea multă vreme şi 
era dus cu forţa în special la 
şcoală. Cel mai mult lui Emi-
nescu, aşa cum recunoştea 
şi poetul la maturitate, i-au 
plăcut în copilărie poveştile 
bătrânilor. Vechi legende cu 
feţi-frumoşi, ilene cosânze-
ne şi zmei. În pădurile idili-

ce ale Ipoteştiului regăsea această lume de basm şi căuta compania 
acestor venerabili povestitori ai satelor. De altfel, criticii literari 
spun că această lume a basmelor, natura şi copilăria ţărănească, 
i-au marcat definitiv creaţia. „Se împrietenise cu vreun moş bătrân 
sau cu vreo babă care-i spuneau poveşti fantastice despre zâne 
îmbrăcate în aur şi lumini, snoave, ghicitori, născociri populare, 
care l-au urmărit toată viaţa pe poet şi de care-şi aducea aminte cu 
părere de rău”, scria George Călinescu în „Viaţa lui Mihai Eminescu”. 

Eminescu va plânge mereu după această viaţă liberă de la ţară, 
unde dorea să se retragă, cândva, într-o căsuţă. Nu a mai apucat, 
murind de foarte tânăr, la vârsta de 39 ani.                        Anita Laszlo

Copilăria neștiută a „băietului” Mihai Eminescu:
„haimanaua sănătoasă” și rebelă, care fugea de acasă

și speria tot satul
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Cu ocazia Zilei Naţionale a României, Asociaţia Identitate Cultu-
rală Contemporană (AICC) şi platforma digitală haisalut.ro au lansat 
ediţia a II-a a concursului de eseuri cu tema „România din biblioteca 
mea”, care îşi propune să stimuleze cei mai talentaţi elevi din diaspora 
şi din comunităţile istorice din ţările aflate în vecinătatea României să 
scrie despre România şi să îi premieze pe 15 dintre aceştia cu câte un 
premiu în valoare de 100 Euro. Scopul acestui concurs de eseuri este 
de a promova şi a consolida importanţa limbii române ca fundament 
al identităţii culturale româneşti.

Cartea este un simbol al tradiţiei şi continuităţii naţionale, un 
fundament universal al cunoaşterii, învăţării şi înţelepciunii, care 
trebuie protejat într-o lume care obişnuieşte să se auto-devoreze. 
„România din biblioteca mea” reprezintă şi modalitatea prin care 
copiii din afara României ţin legătura cu patria lor istorică, apro-
piindu-se prin lectură de ea, înlocuind prin intermediul lecturii şi 
cărţilor depărtarea fizică de România. Biblioteca este, totodată, şi 
un patrimoniu cultural al familiei, constituit din cărţile cumpărate 
în timp de către părinţii şi bunicii lor români. Copiii care compun 
eseuri obişnuiesc să citească. Vor descrie, astfel, România pe care o 
cunosc prioritar din cărţile în limba română aflate în biblioteca lor. 

Concursul este organizat în parteneriat cu Centrul Media Bucpress, 
Centrul de Informare al României din Ismail şi Asociaţia Femeilor 
Românce din Grecia.

*
La concursul de eseuri pot participa tineri români cu vârsta ma-

ximă de 18 ani.
Copiii cu vârsta de până la 16 ani vor avea nevoie de acordul pă-

rintelui/tutorelui. Eseul trebuie trimis pe adresa de email concurs@
haisalut.ro. Recomandăm ca eseul compus să fie original şi creativ, să 
aibă un titlul relevant pentru tema propusă, să conţină introducere, 
cuprins şi încheiere şi să respecte normele de ortografie şi punctuaţie. 
Alături de eseu, participanţii trebuie să trimită, pe aceeaşi adresă 
de e-mail, Fişa de date de contact şi de identificare, completată şi 
semnată, care poate fi găsită în regulament. 

 *
Alte detalii importante despre concurs găsiţi pe pagina de internet: 

haisalut.ro sau pe Facebook: https://www.facebook.com/haisalut.ro.

Preţuri neschimbate şi în 2021!
1 an – 6240 ft

6 luni – 3120 ft
3 luni – 1560 ft

ABONAMENT la E-FOAIA
(varianta electronică a revistei noastre)

1 an – 3500 Ft
Plata o puteţi face direct în contul nostru bancar:

Editura NOI Román Lap- és Könyvkiadó
Numele băncii: K&H Bank Zrt, Gyula

Nr. de cont: 10402623–26291185–00000000

La menţiuni vă rugăm să semnalizaţi

ce fel de abonament doriţi, la revista tipărită

sau cea electronică

(în acest caz vă rugăm să vă trimiteţi

şi adresa de email la foaia@foaia.hu).

Abonamente la E-Foaia primim şi din străinătate.

Numărul contului (în euro): 
K&H Bank Zrt, Gyula

10402623-49505750-51511024
IBAN: HU 50 1040 2623 4950 5750 5151 1024

...................................... g ..................................

...................................... g ..................................

...................................... g ..................................

  De ce?
- pentru că scrie despre noi
- pentru că este revista noastră
- pentru că scrie pe româneşte

„ROMÂNIA
DIN BIBLIOTECA MEA”

Concurs de eseuri dedicat 
Limbii Române

Dăruiţi familiei şi prietenilor

ABONAMENT
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Ne-ai încălzit ca razele de soare
Care deschid întâiul trandafir,
Poet erou al dragostei în floare,
Al chinurilor ei supus martir.

Apostol într-a neamului durere
Tălmăcitor al vremilor ce vin,
Ce-ai dat avânt, lumină şi putere
Nu farmecele cântecului lin.

Luceafărul din zări îţi era frate,
Cu el ai dat pământului ocol,
Din flori de tei în plete scuturate
Tu ai făcut al visului simbol.

Din doină freamăt crunt de vitejie
Și din satiră fulgere ce frâng,
Azi vieaţa noastră ţi se-nchină ţie
Întreagă, pe când inimile plâng.

Cântăm încet şi faţa ne e udă
Ne pică lacrămile tot mai des,
Căci ai avut o soartă-atât de 
crudă…
Și plângem fiindcă nu te-am 
înţeles.

*Maria Cunţan (1862–1935),
poetă din România

Atâta să nu uitaţi:
că el a fost un om viu,
viu,
pipăibil cu mâna.

Atâta să nu uitaţi
că el a băut cu gura lui, -
că avea piele
îmbrăcată în ştofă.

Atât să nu uitaţi, –
că ar fi putut să stea
la masă cu noi,
la masa cinei celei de taină.

Atât să uitaţi! Numai atât, –
că El a trăit,
înaintea noastră...
Numai atât,
în genunchi vă rog, să uitaţi!

*Nichita Stănescu (1933–1983), 
poet, scriitor şi eseist român, 

membru post-mortem
al Academiei Române,

laureat cu Premiul Herder.

Ne-am ales cu domnul Eminescu.
Domnul cel de pasăre măiastră,
Domnul cel de nemurirea noastră – Eminescu.

Suntem în cuvânt şi-n toate,
Floare de latinitate
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate,
Eminescu să ne judece.

Mi-l fura, Doamne, adineauri
Pe înaltul domn cu tot cu lauri.
Mă uscam de dor, în piept cu plânsul,
Nu ştiam că dor mi-era de dânsul,
Nu ştiam că doina mi-o furară
Cu străvechea şi frumoasa Ţară – Eminescu.

Acum am şi eu pe lume parte:
Pot îmbrăţişa măiastra-ţi carte,
Știu că frate-mi eşti şi-mi eşti părinte,
Acum nimeni nu mă poate minte.
Bine ai venit în casa noastră,
Neamule, tu, floare mea albastră – Eminescu.

Suntem în cuvânt şi-n toate
Floare de latinitate,
Sub un cer cu stele sudice!
De avem sau nu dreptate,
De avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece!

*Grigore Vieru (1935–2009),
poet român din Republica Moldova,

membru corespondent al Academiei Române

La zidirea Soarelui, se stie,
Cerul a muncit o vesnicie,
Noi, muncind întocmai, ne-am ales 
cu,

Poezii dedicate poetului, Mihai Eminescu
Lui Mihail Eminescu

de Maria Cunţan*

Eminescu
de Nichita Stănescu*

Eminescu
de Grigore Vieru*

Trebuiau să poarte un nume
de Marin Sorescu*

Să mă faci tot un trup de apă,
aşa liniştit cum eram în noapte înainte să mă începi…
să înflorească în mine toate umbrele singurătăţii
şi să mă faci Tu să tremur în fiecare seară

şi când plouă târziu în asfinţit 
să îmi dai voie pentru prima oară
să îţi fiu eu cărarea,
şi atunci în fapt de seară sub acelaşi răsărit de lună
nu te vei mai împrăştia nici Tu împreună
cu toate scânteile sfârşitului

Căci dacă acum mă conduci senin şi dulce cu braţul tău
prin amărăciune, din grijă spre lumină,
şi gândurile tale mă îmbrăţişează iar şi iar,
e doar ca să mă pot culca în adânc
şi aşa să simt cuminţenia răsăritului din ochii tăi,
să mă lovesc din plin de trupul tău 
ca să mă poţi cuprinde Tu mai bine.

Aşa te privesc, fermecat,
văd cum vii peste mine cu trecut, prezent şi viitor
mă străbaţi cu lumina ta 
nu mă laşi să pătimesc, cu durere,
şi verşi în mine urme de început, speranţă

şi ştiu că după ce se va sfârşi visarea dintre noi,
atunci când mă vei fi găsit somnoros, ascuns în spatele 
timpului,
vei putea fi mai uşor iubirea mea fără de garant,
o promisiune a trupului ce de data asta şi-a vindecat el 
sufletul în faţa clipelor.

*Paul Ovidiu Rus-Gal (1979–), medic român în Ungaria

Să nu mă mai pot ascunde
de Paul Ovidiu Rus-Gal*

D-lui Mihail Eminovici (Eminescu)

Eminescu n-a existat.
A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe.
Ca o barbă nepieptănată de crai.
Și nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibăr rotit.

Și, mai ales, au existat nişte oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân,
Ștefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună
Seara în jurul focului poezii –
„Mioriţa" şi „Luceafărul" şi „Scrisoarea a III-a".

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Și cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Și cu turcii.

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale

Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Și ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Și ai altor ţări româneşti.

Au mai existat şi niste codri adânci
Și un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt?

Acest tânăr cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai dreptăţii,
ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fără soţ.

Au mai existat şi nişte tei,
Și cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într-un sărut.

Și nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi miscătoare şesuri.

Și pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus
Eminescu.

*Marin Sorescu (1936–1996),
scriitor şi poet român,

membru titular al Acedemiei Române.

DE ZIUA CULTURII NAȚIONALE – 15 IANUARIE
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Pantone a ales cele două culori ca să facă trecerea de la un 
an mohorât, spre un an care sperăm cu toţii o să fie un an 
luminos. Cumva, un tunel pe care ei îl văd gri, şi luminiţa 
de la capătul tunelului, pe care au interpretat-o ca şi fiind 
galbenul”.

Soţul supărat, în faţa coşciugului unde zace 
soţia. Vine amantul, se jeleşte, se dă cu capul 
de pereţi… Atunci soţul îl consolează:
– Nu fii atât de supărat. Mă voi însura din nou…

Merge Bulă la mormântul soacrei sale şi spu-
ne:
– Ce tristă-i viaţa fără tine, aş vrea să te mai 
văd o dată.
Chiar atunci o cârtiţă mişca pământul, iar 
Bulă zice:
– Nu mai poate omul nici să glumească?!

O văduvă completează formulare. La rubrica 
„când a murit soţul“, femeia scrie: de opt ani. 
La rubrica „naşterea copiilor“, femeia scrie: 
unul de doi ani.
Funcţionarul: – Păi dacă a murit de opt ani, 
cum aveţi copilul de doi?
Văduva: – El a murit, eu nu!

După Revelion, doi tipi beau într-un bar:
– Tu de unde eşti? întreabă unul dintre ei.
– Din Bucureşti!
– Și eu sunt tot din Bucureşti. În ce an te-ai 
născut?
– 1988.
– Uau! Și eu tot în 1988! În ce lună?
– Iulie.
– Incredibil! Și eu tot în iulie! În ce zi?
– 14.
– Nu pot să cred! Și eu tot pe 14!
Și continuară să bea şi mai tare…
Între timp, intră în bar un al treilea tip care 
îl întreabă pe barman ce mai e nou după Re-
velion:
– Nimic, iar s-au îmbătat gemenii ăia şi nu se 
mai recunosc!

Integramă BACARA

După un 2020 dramatic, anul 
cel nou este definit de optimism, 
speranţă şi gândire pozitivă. Cel pu-
ţin asta a decis institutul american 
Pantone, care a ales două nuanţe la 
modă: galben vibrant şi gri liniştitor. 
Ambele vor reuşi să ne apropie şi 
să emane încrederea de care noi 
toţi avem nevoie ca să depăşim mai 
repede criza sanitară.

Galbenul şi griul şi-au făcut deja 
loc în modă. De la marile case până 
la micile ateliere, cei mai pricepuţi 
dintre designeri au început să le 
pună în valoare. Maia Raţiu, de-
signer vestimentar: „Institutul 

Nuanţele vii au farmecul lor şi în ma-
terie de mobilier. Tinerii, de pildă, preferă 
o canapea galbenă, pe un fundal gri. Cel 
mai probabil, părinţii lor ar fi făcut exact 
pe dos. Combinaţia perfectă pentru a fi în 
trend este un fotoliu galben şi o canapea 
gri. Accente din nuanţele anului 2021 
însă se pot regăsi şi în decoraţiunile sau 
accesoriile din locuinţă. 

Institutul Pantone din Statele Uni-
te dezvoltă culori şi nuanţe folosite în 

diverse industrii. În fiecare an, institutul alege o 
culoare a anului, ţinând cont inclusiv de contextul 
socio-economic global. Anul trecut, albastrul clasic 
a fost vedeta. Mai în glumă, mai în serios, albastră 
a fost şi situaţia pe toată planeta.

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Culorile anului 2021: galben vibrant
și gri liniștitor

Dezlegarea integramei din numărul anterior

Practice: V; S; ULCER; ARSA; USA; G; TUPA; D; E; 
DALAC; HAMSTER; NE; MITIC; IS; ABA; PIGMEI; 
LUT; SAPUN; DA; AP; TR; C; GIULGIURI; LIBRAR; 
MAS; TI; UE: DURI; DISTRACTIV.

Glume
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biroul scriitorului
Ioan Slavici

...................................................
18 IANUARIE  (Anita Laszlo)
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........................................................
19 IANUARIE  (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 ........................................................
20 IANUARIE  (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........................................................
21 IANUARIE  (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 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei/Anca Becan 17.30: Reportaje, in-
terviuri 17.55: Încheiere
........................................................
22 IANUARIE  (Anita Laszlo)
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........................................................
23 IANUARIE  (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........................................................
24 IANUARIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: Program retrospectiv 
17.55: Încheiere

Exponatul lunii ianuarie
la Muzeul din Arad: 

ÎNSCĂUNA, înscă-
unez, vb. I. Refl. şi 
tranz. A (se) urca 
pe tron ca domn al 
ţării; a (se) încorona, a (se) întro-
na. g Tranz. A numi, a alege un 
arhiereu; p. gener. a numi într-o 
funcţie, a instala într-un post. 
[Pr.: -scă-u-] – În + scaun.

Exponatul lunii ianuarie la 
Complexul Muzeal Arad / Muze-
ul Memorial „Ioan Slavici şi Emil 
Monţia” Șiria este biroul de lucru 
al scriitorului Ioan Slavici.

Cu prilejul aniversării a 173 de 
ani de la naşterea scriitorului şiri-
an Ioan Slavici (18 ianuarie 1848 – 
17 august 1925), Complexul Muzeal 
Arad a ales să ne prezinte valori de 
patrimoniu muzeal naţional, în 
cadrul Muzeului Memorial „Ioan 
Slavici şi Emil Monţia” Șiria al Com-
plexului Muzeal Judeţean Arad.

Expoziţia dedicată scriitorului 
Ioan Slavici, născut la Șiria în 18 
ianuarie 1848, cuprinde patru săli 
în care, prin fotografii, manuscrise, 
cărţi şi ziare, este evocată persona-
litatea complexă a acestuia. De o 
valoare documentară dar şi emo-
ţională deosebită este prezenţa 
unei părţi din camera de lucru a 
scriitorului, din perioada anilor 
1880–1883 pe când acesta se afla 
la Bucureşti, găzduindu-l pe Mihai 
Eminescu. Casa modestă a părinţi-
lor săi, Savu şi Elena Slavici nu mai 
există, doar o placă de marmură, 
aşezată de Uniunea Scriitorilor 
la comemorarea a 25 de ani de la 
moartea scriitorului (1950), indică 
uliţa pe care se afla casa lui Ioan 
Slavici în Șiria.

„Din expoziția dedicată scriitoru-
lui face parte și biroul acestuia, fiind 
unul dintre componentele reprezenta-
tive existente în colecția Complexului 
Muzeal Arad. Mobilierul de epocă, 
realizat în totalitate din lemn de ste-
jar în anul 1881, acesta a fost donat 
muzeului de către una dintre fiicele 
scriitorului, Fulvia Struțeanu, și soțul 
acesteia, Scarlat Struțeanu. Biroul 
prezintă elemente decorative simbo-
lice, inspirate din curentul romantic. 
Formele reliefate ale elementelor care 
îl compun, de-o frumusețe unică, pun 
în valoare spectaculozitatea sa și îl 
înnobileaza, datorită liniilor și deta-
liilor utilizate” – spune Laura Moţ, 
muzeograf.

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe

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

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

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

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

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

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expoziţie

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

miercuri, 20 ianuarie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 20 ianuarie, Duna World, ora 13.50

„Nesiguranţa, din păcate, ne mar-
chează existenţa”, este ultima frază 
rostită de redactorul-şef al Foii ro-
mâneşti într-un film care evocă şapte 
decenii parcurşi de săptămânalul ro-
mânesc al comunităţii românilor din 
Ungaria. Cu cei 20 de ani petrecuţi în 
presa scrisă, Eva Iova-Șimon este cel 
mai longeviv conducător al gazetei. 
Aceasta a cunoscut perioade mai 
frumoase, redacţia fiind un fel de 
atelier românesc, dar de un deceniu 
bun a devenit ţinta şi victima lumii 
împărţite a românilor din Ungaria. 
La 15 ianuarie, „Foaia românească” 
împlineşte 70 de ani de existenţă.
Realizator: Tiberiu Boca

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