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ℓ ACTUALITĂŢI ℓ

Calendar ortodox

15 iunie, luni, Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi
Augustin (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)
16 iunie, marţi, Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu
(Dezlegare la ulei şi vin)
17 iunie, miercuri, Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Post)
18 iunie, joi, Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm
(Dezlegare la ulei şi vin)
19 iunie, vineri, Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie
cel Mare (Post)
20 iunie, sâmbătă, Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist,
Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
21 iunie, duminică, Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare
la peşte). Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români;
Chemarea primilor Apostoli)
................................................................................................................

Omul săptămânii
Ion Luca Caragiale
În ziua de 9 iunie s-au împlinit 108 ani de la moartea celui mai mare dramaturg român, Ion Luca Caragiale.
Caragiale s-a născut pe 30 ianuarie 1862 sau 1
februarie 1852, în Haimanale, în familia administratorului moşiei aparţinătoare mănăstirii Mărgineni.
Bunicul lui Ion Luca Caragiale, Ştefan, era de origine
greacă şi a venit la Bucureşti în alaiul domnitorului fanariot Ioan
Gheorghe Caragea de la care i se trage şi numele. Ştefan Caragiale a
avut trei fii: Costache, Iorgu şi Luca, dintre care primii doi au devenit
nume de rezonanţă în istoria teatrului românesc.
Primele studii le-a făcut cu părintele Marinache de la Biserica
Sfântul Gheorghe din Ploieşti, iar între anii 1860–1864 a urmat clasele
primare la Şcoala Domnească din Ploieşti. Atras de teatru, a urmat, în
cadrul Conservatorului din Bucureşti, Clasa de Mimică şi Declamaţie
a unchiului său Costache Caragiale (1868–1870).
A ocupat diferite funcţii: copist la Tribunalul de Prahova în 1870,
sufleur şi copist la Teatrul Naţional din Bucureşti în anul următor,
redactor la „Timpul” (din 1878), a fost numit revizor şcolar în judeţul
Neamţ şi Suceava (1881–1884), iar apoi a fost mutat la cerere în 1882
în circumscripţia Argeş-Vâlcea, funcţionar la Regia Monopolurilor
Statului, profesor la liceul particular Sf. Gheorghe din Bucureşti în
1890, director general al teatrelor din 1888.
Şi-a început activitatea literară colaborând la publicaţiile vremii.
Cele mai cunoscute opere ale lui sunt: comediile „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută”, „D-ale carnavalului” şi drama „Năpasta”.
În iunie 1912 moare subit, la Berlin, în urma unui atac de inimă.
Este înmormântat la cimitirul Bellu din Bucureşti.

Poza săptămânii

Primăriţa Micherechiului îi ajută pe copiii care din toamnă vor
începe şcoala să-şi găsească casele lor pe poza aeriană a satului.
................................................................................................................
Pe copertă: Serbări de bun rămas la şcolile generale, altfel…
Foto: Ana Ruja
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Gheorghe Santău
(1946–2020)

n duminica Rusaliilor, pe 7 iunie, Gheorghe Santău din
Leucuşhaz a pierdut lupta cu viaţa. Aştepta cu nerăbdare
o intervenţie chirurgicală la inimă, însă prin întârzierea acestei
operaţii, suferinţele l-au doborât, răpindu-l din mijlocul familiei
şi al comunităţii sale.
Gheorghe Santău s-a născut pe 3 octombrie 1946, în localitatea Chitighaz, iar soarta l-a dus la Leucuşhaz, localitate în
care de mulţi ani s-a activat ca preşedinte al Autoguvernării de
Naţionalitate Română din Leucuşhaz, sarcină la care s-a angajat
cu mare drag în interesul de a susţine şcoala, acţiunile sportive
şi de tineret, precum şi predarea în limba română la şcoala din
localitate. Începând din toamna anului trecut, a fost şi membru
al Autoguvernării de Naţionalitate Română a Judeţului Bichiş.
Condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească
în pace!

Ziua pedagogului
la Micherechi

V

ineri, 5 iunie, la Casa de cultură „Gheorghe Dulău” din Micherechi în cadrul festivităţii ocazionate de Ziua Pedagogilor,
Margareta Tat, primarul localităţii a înmânat, într-un cadru festiv,
distincţii de onoare pentru câţiva pedagogi din localitate. Aceştia
au fost întâmpinaţi prin cuvintele de bun venit şi de apreciere ale
primarului satului: „Vă mulţumim că ne-aţi călăuzit paşii spre lumina
învăţăturii, ne-aţi ajutat să trecem cu mintea dincolo de paginile
cărţilor, ne-aţi ocrotit cu căldură părintească şi ne-aţi arătat cum
putem descoperi acea taină, care ne ajută să putem păşi cu încredere
şi speranţă spre viaţa plină de obstacole, greutăţi şi încercări. Vă mulţumim că ne-aţi arătat ce înseamnă să fii român din Micherechi, ce
înseamnă să fii mândru de valorile moştenite. Vă mulţumim pentru
activitatea dumneavoastră, prin care s-a ridicat nivelul de predare al
limbii române, vă mulţumim că ne-aţi învăţat copiii cum să-şi cultive
şi în viitor valorile locale româneşti. Prin jertfa pedagogilor, satul
Micherechi a devenit o pildă strălucitoare, un model în Ungaria şi
în comunitatea românească din Ungaria”.
La eveniment au fost distinşi cei mai în vârstă profesori din comunitate: Elena Hodojo şi Ioan Ruja, precum şi doica Maria Martin.
În acelaşi timp, li s-a mulţumit pentru munca lor şi doamnelor care
anul acesta ies la pensie: educatoarea Aurica Martin şi profesoarele
A.B.
Maria Martin şi Maria Condoros Petruşan.
................................................................................................................
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.
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50 de ani
de la marile inundaţii

Inundaţiile din anul 1970 au fost printre cele mai
grave din istoria Ungariei, dar şi a României. Sărbătoarea Rusaliilor de acum o jumătate de secol a lăsat
în amintirea românilor din zona oraşului Jula, din
apropierea Crişurilor Alb şi Negru, multe momente
de grijă, deoarece exact în timpul acestor sărbători au
fost nevoiţi mulţi să-şi părăsească casele. În imagine:
O casă între cele două Crişuri, în iunie 1970.
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Încheierea, în mod neobişnuit,
a anilor de studii la şcolile generale
româneşti din Ungaria

Data oficială a ultimei zi de învăţământ din acest an şcolar este 15 iunie, astfel în
acest weekend în unele şcoli se vor ţine serbări de bun rămas, în condiţii cu totul neobişnuite, cu un număr limitat de participanţi, iar în alte locuri, conducerile şcolilor
au decis ca să se ţină numai serbări online, pentru a proteja familiile şi copiii acestora.
Acolo unde se vor organiza serbări de bun rămas, din cauza restricţiilor impuse de
pandemie, acestea vor avea loc în aer liber şi în cercuri cât mai restrânse, invitaţi fiind
doar profesorii şi părinţii absolvenţilor.
Şcolile generale române din Bătania şi Săcal au decis să nu organizeze anul acesta serbare de rămas bun, ci au pregătit filmuleţe cu fotografiile absolvenţilor şi cu
înregistrări din viaţa elevilor, iar acestea vor fi postate la sfârşitul acestei săptămâni
pe paginile de Facebook ale celor două instituţii. Şcoala generală din Micherechi are
serbarea de bun rămas vineri, 12 iunie, la ora 17.00. În aceeaşi zi va avea loc şi serbarea de bun rămas la şcoala generală din Jula, cu începere de la ora 16.00. Elevii şcolii
generale române din Chitighaz vor avea serbarea în ziua de sâmbătă, 13 iunie, de la
ora 8.00, iar la şcoala din Aletea festivitatea de absolvire a elevilor din clasa a 8-a a
A.B.
şcolii generale va avea loc pe 16 iunie, cu începere de la ora 16.00.
(Imagini cu absolvenţii şcolilor generale române găsiţi în pagina a 12-a.)

Trianonul din perspectivă naţională şi europeană (2)
(Continuare din numărul trecut)

„Istoria nu se repetă, la vechile întrebări trebuie găsite răspunsuri noi.”
(Galántai József)

România se întegrează în mod firesc, conform tradiţiei împământenite în Europa, în cadrul statelor naţionale. În baza Tratatului de
pace de la Trianon, Ardealul istoric şi provinciile Banat, Crişana şi
Maramureş sunt unite cu România, împlinindu-se astfel un vechi
ideal al românilor regăţeni de unire a tuturor românilor într-un stat
unitar, ideal explicabil din momentul ce românii de-a lungul istoriei
au trăit multe secole sub dominaţie sau dependenţă străină. Numai
prin secolul al XIII-lea reuşesc să asimileze stăpânii bulgari de la nord
de Dunăre, în secolul următor se înfiinţează două ţări româneşti,
care doar în 1859 se unesc într-un stat naţional unitar şi care, la 1918,
respectiv 1920 este întregit cu provinciile sus-numite. Deşi România
este o ţară formată din regiuni şi provincii istorice cu o populaţie în
majoritate românească (Moldova, Țara Românească, Transilvania;
Dobrodgea, Muntenia, Oltenia, Banat, Crişana, Maramureş) şi un
mare număr de alte etnii (unguri, nemţi, bulgari, sârbi, slovaci, evrei,
romi, turci, tătari, greci etc., în total 18 naţionalităţi), se defineşte ca
stat naţional unitar centralizat. În Constituţia statului român din
2003 citim: „România este stat naţional, suveran şi independent,
unitar şi indivizibil”. Şi în cazul României, ca în cazul altor state,
prevederile constituţionale nu reflectă componenţa etnică reală ci
un ideal naţional şi statal. Şi statul modern, burghez, naţional român
se vrea unitar, uniform, pentru a fi eficient, prosper şi competitiv.
Omogenizează, asigură egalitatea în drepturi civice ale cetăţenilor.
Gândirea într-un stat naţional devenise un lucru obişnuit şi la
români. În epoca lui Nicolae Ceauşescu, de exemplu, naţionalităţile
sunt considerate români vorbitori de alte limbi. Urmările acestei
politici de omogenizare au fost grave. Venind pe la noi, la Seghedin,
după 1989, o echipă de ziarişti de la emisiunea maghiară TV din
Bucureşti, am constatat un fenomen bine cunoscut la românii din
Ungaria: ziariştii maghiari îşi vorbeau limba maternă cu accent şi
foloseau o mulţime de termeni tehnici români.
Istoricul Ioan-Aurel Pop oferă o definiţie mai nuanţată şi exactă a
„… deşi toţi locuitorii României pot fi numiţi români, ei se
cheamă astfel numai din punctul de vedere al cetăţeniei,
fiindcă naţionalitatea lor nu este întotdeauna românească.

aceluiaşi concept de stat naţional, spunând:
Cu alte cuvinte, maghiari de pe teritoriul României, de exemplu
(peste 6% din întreaga populaţie), nu pot şi nu doresc să fie numiţi români, cu toate că au acte de identitate româneşti, fiindcă se consideră
parte a naţiunii maghiare. Ei sunt, pentru a fi exacţi, etnici maghiari
de cetăţenie română”.6 Preşedintele României, Klaus Iohannis, cetăţean român de naţionalitate germană, refuză însă să recunoască, ca
mulţi alţi politicieni liberali, desprinderea cetăţeniei de etnie, căci
în cuvântarea festivă ţinută cu prilejul zilei de 1 Decembrie 2019,
vorbea accentuat despre o naţiune a tuturor cetăţenilor români, fără
să pomenească naţionalităţile din ţară, cărora România de altfel le
asigură reprezentanţă în Parlamentul statului şi unele posibilităţi
de prezervare a valorilor lor lingvistice şi culturale. Refuză însă, conform prevederilor constituţionale ale statului-naţiune, să le asigure
secuilor maghiari autonomie teritorială, o veche aspiraţie a acestei
comunităţi. Nu le asigură însă nici ceea ce ar fi în conformitate cu
atribuţiile statului naţional şi promisiunile făcute la Alba Iulia şi în
documentele semnate la Versailles: autonomie culturală, deşi ar fi
un interes vital al statului român, pentru că patria şi libertatea sunt
noţiuni identice. Robespierre spunea la 29 noiembrie 1792: „Nu e
fericit poporul care nu are patrie.” Patria poate fi fericită cu cetăţeni
nefericiţi? Şi democratică? Şi paşnică?
La 31 mai 1919, preşedintele american Thomas Woodrow Wilson,
în cadrul şedinţei plenare a conferinţei de pace de la Versailles,
reflectând la protestele lui Brătianu şi nu numai de a fi anexate la
tratatul de pace unele reglementări privind drepturile minorităţilor
naţionale, spunea: „În caz că ne dămn acordul la aceste creşteri teritoriale, avem tot dreptul să ţinem la unele garanţii ale păcii.”7 Să-l
cităm din nou pe istoricul I. A. Pop:
„Anul 1918, în ciuda marilor umilinţe şi sacrificii îndurate, a
adus României cea mai mare împlinire din întreaga sa istorie
modernă: unitatea politică a tuturor românilor.”

(Continuare în pagina a 9-a)
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Zi de sărbătoare aleasă în Biserica
Penticostală nr. 1 din Micherechi

Duminica Rusaliilor, 7 iunie, în Adunarea Penticostală nr. 1 din
Micherechi a fost mai mult decât o simplă duminică sau o simplă
sărbătoare de Rusalii. Cu această ocazie, comunitatea religioasă a
primit vizita preşedintelui Cultului Penticostal din Ungaria (CPU),
Pataky Albert şi a conducătorului Circumscripţiei CPU din Sudul
Ungariei, D. Nagy József, care alături de pastorul Durkó Albert,
au condus slujba de ordinare a unor noi prezbiteri şi diaconi ai
acestei biserici. La eveniment au participat şi primăriţa satului,
Margareta Tat şi viceprimăriţa Eva Netea.
Noul conducător al Bisericii Penticostale nr. 1 din Micherechi a
devenit Dumitru Bigu, care a preluat această funcţie de la Tiberiu
Juhasz, care a servit comunitatea în ultimii ani. Dumitru Bigu a
fost uns ca prezbiter, alături de Gheorghe Roşu, iar Sorin Juhász a
fost uns în calitatea de diacon.
În Statutul slujitorilor bisericii penticostale se arată: „Credincioşii
care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire, menite să
contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii,
pot sluji conform chemării speciale ca:
Pastori – slujitorii ordinaţi care răspund de toate problemele spirituale
şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult.
Prezbiteri – slujitorii ordinaţi care oficiază toate actele de cult în
biserică, sub îndrumarea pastorului, în limitele delegării primite.
Diaconi – slujitorii ordinaţi care oficiază anumite acte de cult în
biserică, sub îndrumarea pastorului sau a prezbiterului şi în limitele
delegării primite.
Misionari – slujitorii recunoscuţi, trimişi de biserică în ţară sau în
străinătate pentru a înfiinţa şi consolida biserici noi.
Proroci – slujitorii recunoscuţi, care comunică mesaje dinpartea lui
Dumnezeu, prin manifestarea slujbei profetice.
Evanghelişti – slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică pentru a
propovădui Evanghelia.
Învăţători – slujitorii recunoscuţi, care se ocupă de educaţia biblică
a credincioşilor.”
După cum ne-a explicat prezbiterul Dumitru Bigu, în biserica
penticostală, prezbiterii sunt slujitori ordinaţi, cu următoarele
atribuţii: participă alături de pastor la cârmuirea bisericii; învaţă
pe credincioşi din Cuvântul lui Dumnezeu; sfătuieşte pe membrii
bisericii în momente sau situaţii deosebite; oficiază actele de cult
în biserica locală, din însărcinarea pastorului. Diaconii sunt slujitori ordinaţi care ajută pe pastor în lucrările administrative; se
ocupă de problema ajutorărilor în biserică; oficiază sub îndrumarea pastorului sau a prezbiterului Cina Domnului, binecuvântări
de copii şi înmormântări.
E.Ş.

12 IUNIE 2020
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LECŢII LA DISTANŢĂ
Învăţământ românesc la distanţă pentru toate generaţiile (11)
Dragi elevi,
cu această săptămână încheiem şirul lecţiilor la distanţă, deoarece
din 15 iunie 2020 începe vacanţa de vară. Vă dorim ca după acest an
şcolar neobişnuit – cu ore online şi cursuri digitale – să aveţi o vară
minunată, cu multe tabere şi aventuri, cu noi prietenii şi cu clipe de
neuitat petrecute alături de părinţi, fraţi şi bunici.

În realizarea acestor ultime lecţii ne-au venit în ajutor: dr. Florin Cioban, de la Catedra de Română din Budapesta şi profesoara
Ana Benea de la Şcoala Generală Română din Micherechi. Le
mulţumim şi pe această cale! Vă dorim tuturor, vacanţă plăcută!

E.Ş.

GRĂDINIŢĂ

Cunoaşterea mediului

Colorează animalele domestice şi încercuieşte-le
pe cele sălbatice!

Colorează fructele şi taie cu două linii legumele!

Ghicitoare despre �luturi de Emilia Plugaru

Ce de multe flori pe-afară
Floricele care zboară.
Plin imaşul e de flori,
O mulţime de culori.

Aţi văzut cu toţii oare
Floricele zburătoare?
Flori ce zboară pe imaş?
Nu sunt flori, sunt… fluturaşi!

ℓ TINERET ℓ
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LECŢII LA DISTANŢĂ
ŞCOALA GENERALĂ

GRAMATICĂ

Să recapitulăm, să ne jucăm... înainte de vacanţă
1.

Completaţi textul următor cu semnele
de punctuaţie potrivite:
- Iepuraș
Alb-iepuraș
Unde-ai fost
- La oraș
- Un-te duci
- La pădure

3.

- Ce mănânci
- Vreji de mure
- Unde dormi
- Sub șopron
- Cum te cheamă
- Rodion

Găseşte familia de cuvinte, după model:

muncitor, muncitorul,muncitori, muncitorii
șofer,________________, __________________,________________
poștaș, _______________,__________________,________________
inginer,_______________, _________________,________________
învățător,_____________,_________________,_________________

4.

Spune patru obiecte cărora să li se potrivească însuşirea
„rece”.

5.

Jocul: Unde lucrează?

2.

Subliniază cu o linie ultima silabă
din fiecare cuvânt:
bancă, colorate, dischetă, părere, noapte, cenușiu,
ciment, ninge, fior, mănâncă, ciocan, tipărit.

SUGESTII PENTRU VACANŢĂ
Pe perioada vacanţei, citiţi două opere literare în care
autorii îşi descriu copilăria. Pentru sugestii de titluri
apelaţi la profesorii voştri sau la bibliotecari. Redactaţi
într-o compunere felul în care copilăria i-a marcat pe
adulţii deveniţi mai apoi scriitori.
sau
Pe perioada vacanţei căutaţi date despre copilăria a două
mari personalităţi din domenii diferite (arte, ştiinţe,
sport, etc.). Pentru sugestii apelaţi la profesorii voştri sau
la bibliotecari. Redactaţi într-o compunere felul în care
copilăria i-a marcat pe adulţii deveniţi celebri.

tipograful – tipografie ______________________________________
frizerul – _________________________________________________
judecătorul – ______________________________________________
medicul – _________________________________________________
vânzătoarea – _____________________________________________
învățătoarea – _____________________________________________

6.

Potriveşte fiecărui anotimp însuşirile care i
se potrivesc:

geroasă, călduroasă, însorită, rece, luminoasă , friguroasă.
iarna – __________________________________________________
vara – ___________________________________________________

Dr. habil. Florin Cioban, Catedra de filologie română, ELTE Budapesta

Americanisme preluate greşit în limba română
1. DILEMĂ – Nu te-ai fi aşteptat, nu? Un cuvânt întâlnit foarte mult
în conversaţii, dar folosit deseori greşit. Se poate vorbi de dilemă
atunci când ne referim la un „Raţionament cu două soluţii, dintre
care trebuie aleasă una, deşi ambele duc la aceeaşi concluzie”
(dexonline.ro). Deci avem 2 opţiuni, ambele cu finalizare negativă.
Aşadar, este greşit să spui: Am o dilemă, să ies în oraş sau să mă
uit la un film?
O utilizare corectă ar fi: Am o dilemă, să-i spun prietenei că am înşelat-o
sau nu?
2. DETERMINARE – În limba română, „determinare” are sens de
„stabilire, fixare, creare, pricinuire, producere, provocare, stârnire”
(dexonline.ro), şi nu „dârzenie”, cum traducem „determination”
din engleză.

Aşadar, este greşit să spui: Colegul şi-a dovedit determinarea învăţând zilnic pentru examen.
O utilizare corectă ar fi: Frigul a determinat apariţia unei epidemii gripale.
3. AUDIENŢĂ – Acest cuvânt este folosit greşit ca sinonim pentru
„public” sau „spectatori”, cum este „audience” în engleză, deoarece
în română are sens de „Întrevedere acordată unui solicitator de
către o persoană care deţine o funcţie de răspundere” sau „acceptare
entuziastă”. (dexonline.ro)
Aşadar, este greşit să spui: Audienţa a apreciat talentul artistului.
O utilizare corectă ar fi: Serialul de aseară a avut o audienţă mare în
rândul tinerilor.
Acestea sunt doar câteva exemple… Din păcate, însă, există o listă
destul de lungă de cuvinte şi expresii preluate greşit, e bine să ştim
asta şi să le corectăm.
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LECŢII LA DISTANŢĂ
LITERATURĂ

O noapte de vară în satul lui George Coşbuc

George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, Ungaria
Regală, Imperiul Austriac – d. 9 mai 1918, Bucureşti, România)
a fost un poet, critic literar, scriitor, publicist şi traducător
român din Transilvania, membru titular al Academiei Române din anul 1916.

1.

Citiţi şi apoi ascultaţi poezia interpretată
de Tudor Gheorghe:
https://www.youtube.com/watch?v=HBDYThvOg0o

Noapte de vară
Zările, de farmec pline,
Strălucesc în luminiş;
Zboară mierlele-n tufiş
Şi din codri noaptea vine
Pe furiş.

Focul e-nvelit pe vatră,
Iar opaiţele-au murit,
Şi prin satul adormit
Doar vrun câine-n somn mai latră
Răguşit.

Care cu poveri de muncă
Vin încet şi scârţâind;
Turmele s-aud mugind,
Şi flăcăii vin pe luncă
Hăulind.

Iat-o! Plină, despre munte
Iese luna din brădet
Şi se nalţă,-ncet-încet,
Gânditoare ca o frunte
De poet.

Cu cofiţa, pe-ndelete,
Vin neveste de la râu;
Şi, cu poala prinsă-n brâu,
Vin cântând în stoluri fete
De la grâu.

Ca un glas domol de clopot
Sună codrii mari de brad;
Ritmic valurile cad,
Cum se zbate-n dulce ropot
Apa-n vad.

De la gârlă-n pâlcuri dese
Zgomotoşi copiii vin;
Satul e de vuiet plin;
Fumul alb alene iese
Din cămin.

Dintr-un timp şi vântul tace;
Satul doarme ca-n mormânt
Totu-i plin de duhul sfânt:
Linişte-n văzduh şi pace
Pe pământ.

Dar din ce în ce s-alină
Toate zgomotele-n sat,
Muncitorii s-au culcat.
Liniştea-i acum deplină
Şi-a-nnoptat.

Numai dorul mai colindă,
Dorul tânăr şi pribeag.
Tainic se-ntâlneşte-n prag,
Dor cu dor să se cuprindă,
Drag cu drag.

Poezia Noapte de vară face parte din volumul „Balade şi idile”
(1893), al marelui poet ardelean George Coşbuc. Este un excelent
pastel, în care poetul evocă înserarea şi noaptea de vară la sat.
În primul tablou se descrie amurgul. Vara, la sfârşitul unei
zile de muncă, ţăranii se întorc în sat. Satul se umple treptat de
viaţă. Turmele, flăcăii, copiii zgomotoşi vin acasă. Dinamismul,
mişcarea e redată prin verbele la gerunziu: scârţiind, mugind,
hăulind, cântând. „Satul e de vuiet plin.”
După tabloul întoarcerii de la câmp, urmează imaginea nopţii.
Elementul dominant este liniştea. Zgomotele s-alină, muncitorii
s-au culcat. Peste sat s-aşterne o linişte totală, doar un lătrat de
căine întrerupe pacea deplină. Elementele naturii şi sentimentele umane sunt în armonie. Treptat ajungem la o pace plină de
duhul sfânt. Finalul este dominat de sentimentul iubirii, care
afirmă simbolul de viaţă, bucuria de a trăi.
În poezie avem elemente vizuale şi auditive. Strofele sunt
compuse din cinci versuri scurte. Dintre figurile de stil se remarcă
personificarea, comparaţia şi epitetul.
Poezia seamănă mult cu Sara pe deal de Eminescu.

2.

Răspundeţi la următoarele întrebări!

• Dați exemple de alte poezii care se încadrează în specia
pastelurilor!
• Care este deosebirea dintre tablou și pastel?
• Adunați picturi care prezintă amurgul, înserarea, peisajul din
natură! (Grigorescu, Luchian)
• Dați exemple pentru elemente audi�ve și elemente vizuale
din poezie!
• Căutați elemente onomatopeice din poezie!

3.

Ce fel de mijloace stilistice sunt următoarele versuri?

„noaptea vine pe furiş”___________________________________
„vântul tace” ___________________________________________
„luna gânditoare ca o frunte de poet” ______________________
______________________________________________________
„ca un glas domol de clopot
sună codri mari de brad” _________________________________
„satul doarme, ca-n mormânt”_____________________________
„luminiş, tufiş, furiş” _____________________________________
„zări de farmec
pline”__________________________________________________
https://learningapps.org/display?v=p020phqv320

Material întocmit
de prof. Ana Benea,
de la Şcoala generală
română
din Micherechi
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LECŢII LA DISTANŢĂ
DIN TRECUTUL ROMÂNILOR DIN UNGARIA

Aciad, un sat bihorean cu trecut românesc
În nord-estul Ungariei, în judeţele Bihor şi Szabolcs-Szatmár,
există câteva localităţi cu un trecut românesc. Dintre acestea azi
amintim comuna Aciad (Nyíracsád), care se află în apropierea
graniţei româno-maghiare, la 20 km de primul oraş din România,
Valea lui Mihai şi are o interesantă istorie românească, pe care azi
puţini o mai cunosc.
Prima menţiune scrisă despre localitate este din anul 1312, fiind
notată cu numele Acsád. Cei mai vechi proprietari au fost cei din
neamul Gutkeled, care au administrat-o până în secolul al XV-lea.
În timpul Reformei Protestante, toţi locuitorii au trecut la calvinism.
Comuna nu s-a depopulat total nici pe vremea turcilor, cu toate că
locuitorii ei de mai multe ori au fost nevoiţi să-şi părăsească vetrele.
Supravieţuitorii s-au stabilit definitiv în acest sat după eşuarea
revoltei lui Francisc Rákóczi al II-lea. Domeniul a fost atunci proprietatea familiei Vécsey. Epidemia de ciumă din anii 1739–1740 nu
a ocolit nici acest sat, aproape 80% din populaţie s-a îmbolnăvit
şi a decedat. Astfel că familia Vécsey a colonizat prin 1740, alături
de ungurii reformaţi, numeroşi iobagi români şi ruteni, schimbând
prin acest demers componenţa religioasă a localităţii, în avantajul
numeric al greco-catolicilor. În a doua parte a secolului al XVIII-lea
şi în decursul secolului al XIX-lea populaţia română şi rutenă s-a
asimilat în totalitate.

Prima comunitate religioasă greco-catolică a fost înfiinţată după
anul 1711. Însemnări din anul 1777 se referă la faptul că primul lăcaş
de rugăciune a fost o bisericuţă de lemn, sfinţită în anul 1739. Primii
doi preoţi cunoscuţi din documentele vremii au fost Ilie Popovici
(–1787) şi Dumitru Popovici (1787–1787), acest fapt fiind documentat şi pe o placă de marmură aşezată pe peretele din exterior al
bisericii. Primele matricole despre care se ştie sunt din anul 1781.
Însă toate documentele bisericeşti dinainte de 1920 au dispărut.
Până la înfiinţarea Episcopiei Greco-Catolice de Hajdúdorog, în
1912, greco-catolicii din Aciad au aparţinut administrativ de Episcopia de Oradea. În timpul Primului Război Mondial, pe vremea
ocupaţiei române, parohia a aparţinut din nou de Episcopia de
Oradea, începând din decembrie 1918. Odată cu plecarea armatei
române, parohul de atunci, Cornel Darabanth (Darabánth Kornél),
care era filoromân, a părăsit Ungaria odată cu soldaţii români. Se
presupune că acesta ar fi luat cu el şi arhiva bisericii. Începând din

aprilie 1920, parohia aparţine din nou de Episcopia de Hajdúdorog.
Biserica de azi, care a fost construită în anul 1809, a fost lărgită
în anii 1954–1957, fiindu-i adăugat un naos lateral şi un nou altar.
Pictura bisericii a fost realizată în stil bizantin, în anul 1999, de
către Mihael Pascariu.
În 1808, numărul greco-catolicilor de aici era de 1083. Aceştia
aparţineau de Episcopia Greco-Catolică din Oradea. Limba lor liturgică era rutena. Conform descrierii şi datelor statistice din 1851
ale lui Elek Fényes, comuna are „1033 greco-catolici, 555 reformaţi,
4 de rit vechi ne-unit, 31 evrei, biserică reformată şi greco-catolică,
împrejurimi deluroase”.
La recensământul din 1890, trăiau la Aciad 72 de persoane de
limba maternă română, în 1900 încă s-au declarat 29, după care
nimeni nu s-a înscris în statistici ca având limba maternă româna.
În 2001, 2383 de persoane s-au declarat de religie greco-catolică.
În 2011, numărul greco-catolicilor a fost de 1951. La recensămintele
din 2001 şi 2011, nimeni nu s-a declarat român în Aciad.

Biserica din Aciad are pe masa din Sfântul Altar un Antimis din
1804, scris în limba română dar cu litere chirilice. Curios lucru că pe
acesta găsim o ştampilă pe care se poate citi şi numele celui care a
realizat-o: Georgius Beer, locul de origine este: Sibiu, iar anul: 1734.
Deci, ştampila este mult mai veche, decât Antimisul. Cercetând
textul scris pe Antimis, găsim şi numele episcopului care l-a sfinţit:
Ignaţiu Darabant, episcop de Oradea. Istoricul de artă Szilveszter
Terdik susţine că ştampila de pe Antimis s-ar fi realizat la comanda
episcopului de Făgăraş, Inocenţiu Micu-Klein, episcop de Făgăraş.
Bibliograﬁe:
Fényes, Elek, Magyarország geographiai szótára, Pest, 1851
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 11. Hajdú-Bihar megye,
KSH, Budapest, 1997
Nyíracsád. Száz Magyar Falu, Budapesta, 2007
Grigássy, Gyula, A magyar görög katolikusok legújabb története, Ungvár, 1913
Pirigyi, István, A Hajdúdorogi Egyházmegye története (In: A Hajdúdorogi
Bizánci Katolikus Egyházmegye Jubileumi Évkönyve 1912–1987. Szerk.: dr.
Timkó Imre, Nyíregyháza, 1987
Pagina de Internet a primăriei din Aciad: www.nyiracsad.hu
Pagină de Internet despre istoria parohiei din Aciad: http://www.acsadiparochia.hu/index.php/tortenetunk
E. Ş.
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Trianonul din perspectivă naţională şi europeană
„Istoria nu se repetă, la vechile întrebări trebuie găsite răspunsuri noi.”
(Galántai József)

Pentru unguri, popor cu care românii trăiesc împreună de la sfârşitul primului mileniu de după Cristos, acelaşi an şi acelaşi tratat
semnat la Trianon a însemnat, pe lângă catastrofa de la Mohács
(1526), cea mai mare tragedie naţională, pierzând două treimi din
teritoriul ţării, iar o treime a populaţiei maghiare a rămas în afara
Ungariei trianonice. Pentru unguri şi alte popoare, care au fost atunci
de partea celor învinşi, nu se referă principiile lui Wilson cu privire
la dreptul de autodeterminare al popoarelor? Evident, spre marea
tragedie a omenirii, nu solicitudinea, echitatea contează ci numai
interesul. Făcând aluzie, probabil, la trecerea României, după doi
ani de tatonări, de la Puterile Centrale la Antanta, acelaşi istoric
scrie: „Alianţele se fac în funcţie de interese, iar interesul cel mai
important al României, la începutul secolului al XX-lea, era unirea
cu ţara a tuturor provinciilor româneşti, adică a teritoriilor din jur
cu majoritate etnică românească.”8 Interesul celuilalt nu contează,
nu ar trebui respectat? Păcat că promisiunile făcute la Alba Iulia de
ardeleni nu au fost respectate de regăţeni.
Dintre marile personalităţi ale acestor vremuri numai Ioan Slavici,
bun cunoscător al problemei naţionale, adept al convieţuirii paşnice
a popoarelor, gândea altfel, dorind
„ca nu cumva România întregită să facă greşelile pe care le-au
săvârşit faţă de minorităţi nemţii, ungurii sau ruşii.”
Iată ideea avansată, actuală şi azi a lui Slavici: „Cei mai haini ai
neamului românesc sunt cei ce ne îndeamnă să facem ce au făcut
maghiarii şi să nu le lăsăm cea mai deplină libertate acelora dintre
concetăţenii noştri care nu sunt români.”9 A scăpat ocazia şi România
Mare, ca şi Austro-Ungaria odinioară, să devină un stat compus din
provinciile istorice, un stat modern, prosper şi prominoritar. Ce-i
drept, puţine state au fost capabile să reglementeze concomitent şi
în mod echitabil problema socială şi naţională.
După cel de-al Doilea Război Mondial, dialogul cu privire la aceste
probleme fundamentale ale omenirii au fost reluate de câteva ţări
occidentale, care propun depăşirea idealului naţional nerezolvabil
şi dau prioritate intereselor economico-sociale. Statele naţionale
din Europa Centrală şi de Sud-Est consideră că aceasta ar însemna
o renunţare la ceea ce acest continent are mai valoros: bogăţia lingvistică şi culturală. Aşadar, popoarele europene au nevoie de o nouă
formulă de conciliere a intereselor economice şi naţionale. Cele două
războaie mondiale au demonstrat cu prisosinţă impasul în care a
ajuns omenirea. Tratatele de pace de la Versailles şi Paris din 1920
şi 1947 au avut un singur „folos”: au dat dreptate învingătorilor şi au
pedepsit pe cei învinşi. După al Doilea Război Mondial, în sfârşit,
cu excepţia bestialităţilor din Balcani, s-a făcut pace pe pământul
bătrânei Europe. Pace garantată de echilibrul dintre cele două regimuri politice antagonice. După căderea regimului de tip sovietic şi
primirea dreptului de mişcare, populaţia acestor ţări naţionale se
îndreaptă însă spre ţările occidentale mai bogate.
Exodul populaţiei constituie o problemă fundamentală atât
pentru Ungaria, cât şi pentru România.
Renunţarea la idealul european ar fi o greşală istorică. Ca un
conglomerat de state suverane, Europa, indiferent ce nume ar primi,
nu poate fi viabilă şi competitivă. Ne mai rămân formaţiunile de
state confederative sau federative, respectiv un stat al naţiunilor
culturale. În cadrul unui asemenea stat ar putea fi coordonate mai
bine interesele economico-sociale şi naţionale deopotrivă, precum
şi făurirea unităţii naţiunilor dispersate în diferite state europene,
cum propunea Glatz Ferenc în proiectul elaborat de guvernul prezidat
de Németh Miklós.

Tratativele de la Trianon
Postfaţă
Popoarele, în cele trei secole care s-au scurs de la apariţia conştiinţei naţionale, nu au reuşit să ajungă la o modalitate de a se
acomoda reciproc, de a convieţui în pace, lăsând impresia că merg
spre o dezintegrare şi nu o integrare europeană. În concluzie, Trianonul poate fi conceput ca o rătăcire în problema naţională a elitei
politice maghiare şi austriece, dar şi ca un simptom al unei chestiuni
fără remediere. De aici strădania occidentalilor de a o depăşi, contradicţiile naţionale fiind insolubile în cadrul statelor naţionale. Şi
cele sociale? La fel, egoismul omului fiind mai mare decât echitatea.
Totuşi, presupunerea noastră e că o Europă ca stat confederativ sau
federativ10, respectiv o Europă a naţiunilor culturale ar constitui
un cadru instituţional mai potrivit pentru coordonarea intereselor
economice şi naţionale deopotrivă.
Din punct de vedere naţional, Trianonul pentru unguri este
un eşec istoric, pentru români, slovaci, sârbi etc. îndeplinirea
unor vechi idealuri naţionale. Din perspectivă europeană este
depăşit, Uniunea Europeană oferă o altă perspectivă popoarelor
de pe acest continent.
dr. Gheorghe Petruşan

Note:
6. Ioan-Aurel Pop, Istoria românilor, Bucureşti, 2011, p. 11.
7. Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem, Budapest, 1989,
p. 191.
8. I.A. Pop, op. cit., p. 153.
9. Florin Ardelean, Cartea de sub covor, Familia, nr. 3/1995, p. 65.
10. DEX, 1996. Confederaţie: Uniune de state independente sau de
unităţi teritoriale autonome, înfiinţată de baza unui acord internaţional, prin care se determină condiţiile de asociere a statelor
şi de funcţionare a acestora. Federaţie: Uniune a mai multor state
autonome (care îşi păstrează propria organizare) în cadrul unui stat
unitar, cu un guvern central şi cu organe de stat comune.
(Sublinierile ne aparţin. – Redacţia)
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Dudele, fructele miraculoase
de la marginea drumului

Dudul este un copac de la marginea drumului, disprețuit la orașe pentru modestia fructelor lui,
dar cu preț în lumea satelor. Tot
ce îi aparține e de folos pentru
sănătate: fructele dulci, frunzele,
scoarța, dar și rădăcina.
În Orient, dudul este un
arbore considerat sacru. Are
longevitatea comparabilă cu cea
a omului, ajungând uneori chiar
și până la 150 ani. Se spune că
fructul de dud îi înzestrează cu
puteri deosebite pe aceia care îl
consumă, deține puteri magice
împotriva răului, oferă oamenilor

sănătate și longevitate. În lume se găsesc până la 16
specii de duzi, toți aparținând genului Morus, din familia Moraceae. Denumirile regionale de la noi sunt
agud, iagod (Oltenia și Banat), cirici (comunitatea
macedoneană), frăgar, pomnar (Transilvania), mur.

Integramă

PORŢII

Dudele:
Fructul bine copt este indicat contra constipației. Consumate pe stomacul gol, dudele sunt
laxative. Ele combat oboseala și sunt recomandate copiilor, bătrânilor, convalescenților. Cura de
dude se face timp de 10 zile; fructele se mănâncă
dimineața, pe stomacul gol.
Frunzele:
Frunzele cu proprietățile lor antidiabetice se
folosesc sub formă de infuzie sau extract fluid,
ultimul având și proprietăți în combaterea glicozuriei la bătrâni.
Scoarța de dud:
Tinctura obținută din scoarță se folosește pentru calmarea durerilor de dinți. Se recoltează iarna
și se usucă pentru a fi folosită mai târziu.

Glume
– Ioane, crede-mă pe mine, femeile își cumpără
genți foarte scumpe doar pentru a impresona alte femei! Ai auzit vreun bărbat să spună
vreodată „băi, frate, era urâtă foc, dar avea o
geantă!…”
– Dragule, trebuie să-i spui fiului nostru să nu
se însoare cu proasta aceea!
– Asta-i culmea! de parcă pe mine m-a atenţionat cineva…
– Bulă, care e politica cea mai bună pe vremurile astea?
– Să-i păcăleşti pe toţi.
– Şi cea mai proastă?
– Să crezi că i-ai păcălit.
– Iubitule, sper că îţi dai seama că pe mine
Dumnezeu m-a trimis la tine!
– Da, doar că nu pricep pentru care păcate…
Când i-am zis lui iubi că aş mai petrece două
luni în izolare cu el, mi-a răspuns cu lacrimi
în ochi:
– De unde atâta ură pe tine, femeie?
Ora şase dimineaţa. Într-o florărie nonstop
intră un tip bine îmbrăcat, dar cu semne de
om nedormit şi obosit:
– Vă rog să-mi daţi un buchet de flori pentru
soţie. Mai frumoase… Apoi, gândindu-se un
pic, adaugă:
– Şi să fie mai moi, vă rog!
– Şi vreţi să spuneţi că soţul dumneavoastră s-a
spânzurat? o întreabă judecătorul pe tânăra
văduvă.
– Da, domnule judecător, răspunde aceasta.
– Şi cum explicaţi atunci mulţimea de cucuie
pe care le are?
– S-a spânzurat cu un elastic…

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior
REPERE: G; S; F; S; F; PREPARATOR; OPACITATE;
CHINEZE; IG; OSATURA; A; OTO; IRITAT; IDILIZARE; AS; LE; ATE; T; CANA; ANA; UMERASE; AB; ITI;
ADI; A; CRETE; URAT; ERADICARE; ANATEMA;
AR; ESEC; TOBE.
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RECOMANDĂRILE
NOASTRE

– lectură, teatru,
film, internet
...................................................

Film

Operaţiunea Monstrul
13 iunie 2020, ora 8.45
Canal D

ℓ PROGRAME ℓ
O VOCE ROMÂNEASCĂ

– viaţa şi tradiţiile românilor
din Ungaria
...................................................

15 IUNIE (Iulia Kaupert)
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

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

16 IUNIE (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri,
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de calendar 16.30: Reportaje, interviuri 16.50:
Eu aleg România: Ascultă-ţi muzica! 100
de melodii ale românilor 17.00: Ştiri,
date meteo 17.15: Eu aleg România – 100
de melodii ale românilor 17.30: Femei
celebre – Marieta Gavra 17.45: Legendele
Banatului 17.55: Încheiere

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

Un grup de cinci bărbați, prieteni sau colegi de serviciu, pleacă,
fără știrea nevestelor, într-o expediție în Deltă. La pescuit, respectiv
la vânătoare, personajele ajung
în situații dintre cele mai ridicole
și amuzante. Comicul de situații
erupe în momentul în care, contrar uzantelor vremii, Corneluș,
cel mai mic în ierarhie, prinde
Monstrul.

Un pas în urma
serafimilor

15 iunie 2020, ora 15.55
HBO, HBO HD

e

www.foaia.hu

Abonaţi-vă la

-FOAIA

la preţul
de anul trecut!
...................................................
„E-Foaia” este varianta electronică
a „Foii” tipărite. Cititorii „E-Foii” vor
avea avantajul că vor putea citi paginile 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”:
3 luni – 1200 ft
6 luni – 2000 ft
12 luni – 3500 ft
...................................................

17 IUNIE (Ștefan Crâsta)
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

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

18 IUNIE (Szabó Zsolt)
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: Nota săptămânii
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista
presei 17.30: Reportaje, interviuri 17.55:
Încheiere

BURTIERĂ, burtiere, s. f. Corset care
strânge abdomenul
și șoldurile, centură. [Pr.: -ti-e-] – Burtă + suf. -ieră (după fr. ventriere).
...................................................

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

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

UMOR

19 IUNIE (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri,
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de
calendar 16.30: Reportaje, interviuri
17.00: Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg
România – Istoria românilor în 100 de
momente esențiale 17.25: Galeria interpreților de muzică populară / Radio
România 17.55: Încheiere

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

Filmul spune povestea lui
Gabriel, un adolescent care își
dorește să devină preot și intră
într-un seminar teologic ortodox.
Inițial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă își dă
seama că sistemul este complet
corupt și abuziv; nu după multă
vreme, el și alți trei colegi sunt
etichetați de consiliul școlii drept
elevi-problemă. Prinși în lupta
pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, și un profesor
laic viclean și corupt, elevii învață
că minciuna, furtul, manipularea
și trădarea sunt aptitudini pe care
trebuie să și le însușească pentru
a rezista în seminar.

21 IUNIE (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În
lumea credinţei” – emisiune religioasă
ecumenică 17.00: File de calendar 17.10:
Retrospectiva săptămânii (spicuiri din
interviurile şi reportajele difuzate pe
parcursul
săptămânii) 17.55: Încheiere
...................................................
O VOCE ROMÂNEASCĂ –
EMISIUNE RADIOFONICĂ
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe undele medii cu frecvențele de 873 kHz și
1188 kHz. Pe internet la adresa: http://
www.mediaklikk.hu (în direct la „Élő
műsor/Nemzetiségi rádió”) sau în arhivă 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

11

ADRESE UTILE

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

REPREZENTANŢE

Uniunea Culturală a Românilor
din Ungaria (UCRU)
5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Preşedinte: Marius Maghiaru
E-mail: uniuneaculturala@gmail.com
Website: www.romanul.hu

...................................................
Autoguvernarea pe Ţară
a Românilor din Ungaria (AŢRU)
5700 Jula, str. Eminescu nr. 1
Tel./fax: (+36-66) 463-951
Preşedinte: Gheorghe Cozma
E-mail: atru@globonet.hu
Web: www.atruroman.hu

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

MISIUNI DIPLOMATICE

Ambasada României
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de permanenţă:
(+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiţi acest număr de
telefon pentru a comunica situaţii deosebite (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

........................................................
20 IUNIE (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Programul bisericilor ortodoxe şi al celor
neoprotestante 16.20: File de calendar
16.30: Clubul suporterilor (reluare)
17.00: De dor și drag – emisiune de folclor realizată de Daniela Băcilă / Radio
Timişoara 17.55: Încheiere

FOAIA
românească

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

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

...................................................
miercuri, 17 iunie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 17 iunie, Duna World, ora 13.50

Încetul cu încetul am ajuns la sfârșitul anului școlar 2019/2020, un an
școlar cu totul diferit de cei obișnuiți.
Cam un sfert din acesta s-a desfășurat online, de la distanță. Această
noutate impusă de împrejurări a
oferit multe subiecte de presă, care
s-au ocupat mai ales cu învățământul de la școli. Însă și viața copiilor
de la grădiniță și a părinților lor a
fost afectată de pandemie. De la
sfârșitul lunii mai și în grădinițele
românești din Ungaria s-a revenit la
viața aproape normală. De această
dată ne vom duce la Jula, unde în
grădinița românească s-au realizat
îmbunătățiri importante, și la Micherechi, unde pentru susținerea
condițiilor bune a fost nevoie de o
schimbare administrativă.
Realizator: Ştefan Crâsta

INSTITUŢII CULTURALE

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

...................................................
Institutul Cultural al României
la Budapesta – filiala Seghedin

6720 Seghedin, piaţa Dugonics nr. 2.
E-mail: szeged@icr.ro

..................................................
Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria

5700 Jula, str. Gh. Doja nr. 8
Tel./fax: (+36-66) 463-079
Director: dr. Maria Berényi
E-mail: romanintezet@gmail.com
Web: www.romanintezet.hu

...................................................
Centrul de Documentare
şi Informare al AŢRU

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

Absolvenţii şcolilor generale române din Ungaria
Promoţiile 2012–2020

Aletea
Loredana Bali, Dorina Erdélyi, Alexa Kiss,
Ildikó Kimpián, Oana Stepan
Diriginte: Petru Selejan

Bătania
Patrick Csomor, Melinda Hallai, Dániel Ikládi,
Flórián Ikládi, Reca Misik, Erik Róbert Szűcs,
Melinda Tornyai, Szebasztián Váczi, Gréta Vincze.
Diriginţi: Lucian Livius Olteanu, Miklós Janosov
Diriginţi: Lucian Livius Olteanu, Miklós Janosov

Micherechi
Dorina Bíró, Bernadett Blezsán, Ágnes Réka Csóka,
Anna Klaudia Gurzó, Melissza Ibolya Lészeg, Zseraldin
Rokszin, Alexandra Virág Soltész, Noémi Tobai
Diriginte: Mihai Bóka

Chitighaz
Liza Baráth, Attila Bencsik, Katalin Cseh, Amanda Grósz,
Armandó Faragó, Viktória Keresztesi, Emma Medgyesi,
Kevin Ottlakán, Stella Ottlakán, Zsófia Pap,
Mihály Popucza, Dániel Szeredi, Gábor Tóth,
Rafael Tóth, Bálint Varga, Ivett Visegrádi.

Săcal
Kevin Bódi, Ferenc Bőr, István Czupor, Bianka Gurbai,
Bálint Marosán, Zoltán Móricz, Valentína Rácz,
Patrícia Spulnyik
Diriginte: Győriné Mokrán Ilona

FOAIA
românească
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2020

www.foaia.hu

Diriginte: Cristian Ardelean

Jula
Fotografia de grup cu absolvenții din Jula
vom publica în numărul următor.
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