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         Dragi cititori,
ştim că la sfârşitul fiecărui an aşteptaţi apariţia almanahului 

revistei noastre. Confom tradiţiei acestei publicaţii anuale, ediţia 
2020 va cuprinde cele mai importante evenimente ale anului pe 
care îl lăsăm în urmă peste câteva zile, o retrospectivă a celor mai 
însemnate întâmplări din viaţa comunităţii noastre din anul 2019. 
Am acordat şi acum un spaţiu ge-
neros paginilor dedicate tinerilor 
noştri, precum şi unor aniversări, 
comemorări însemnate pentru co-
munitatea noastră, şi alte scrieri 
interesante. Cu ajutorul sutelor de 
imagini şi al numeroaselor scrieri 
ne vom putea aminti de întâmplări 
trecute şi vom afla ce ne aşteaptă 
în noul an.

„Calendarul românesc 2020” va 
fi lansat la mijlocul lunii ianuarie a 
anului viitor, cu ocazia aniversării 
a 69 de ani de la apariţia revistei 
noastre.

După cum aţi putut vedea, şi 
anul acesta am reuşit ca în ulti-
mul număr al revistei noastre să 
vă dăruim tradiţionalul calendar de perete pe anul 2020. 

Vi-l dăruim cu drag, primiţi-l cu drag!
Redacţia

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

Următorul număr al revistei noastre va apărea
pe 10 ianuarie 2020.

Vă mulţumim că ne citiţi!

C u prilejul Crăciunului şi a Anului Nou, în toiul colindelor stră-
moşeşti, vă dorim din suflet sănătate, fericire şi împlinirea 
celor mai nobile gânduri, împreună cu urarea tradiţională 
La Mulţi Ani!

Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria

N aşterea Domnului să vă aducă în suflet lumină şi căldură 
sufletească. Sărbători fericite vă dorim şi să aveţi parte de 
bucurii în noul an. Sărbători binecuvântate!

Săptămânalul „Foaia românească”

S ărbătorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai 
bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.

           La mulţi ani!
Consulatul General al României

la Jula

Calendarul românesc
2020

Dăruiţi familiei şi prietenilor
ABONAMENT

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

Preţuri neschimbate şi în 2020!
1 an – 6240 ft, 6 luni – 3120 ft, 3 luni – 1560 ft
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...................................... g ..................................

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

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

1 an – 3500 Ft

Abonamentul îl puteţi plăti direct în contul nostru bancar:
Editura NOI Román Lap- és Könyvkiadó

Numele băncii: K&H Bank Zrt, Gyula
Numărul contului: 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
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În aşteptarea Crăciunului, Autoguvernarea Românească din Jula 
vă invită la un concert de colinde, oferit de către Grupul Psaltic 
Ethos din Caransebeş în duminica dinaintea Naşterii Domnului, 22 
decembrie. Grupul Ethos va cânta şi la Sfânta Liturghie Arhierească, 
care va începe la ora 10.00, în Catedrala Episcopală din Jula. 

Grupul Ethos al Episcopiei Caransebeşului a luat fiinţă în anul 2012 
şi activează cu binecuvântarea Preasfinţitului Lucian, Episcopul Ca-
ransebeşului. Muzica promovată de Grupul Ethos este cea sacră, atât 
pe fond psaltic cât şi ca expresie corală. „Ne propunem să vă înălţăm 
spiritual prin muzică”, este deviza Grupului Ethos din Caransebeş.

Primăria comunei Micherechi, împreună cu bisericile ortodoxă, 
baptistă şi penticostală din comună organizează în seara zilei de 
sâmbătă, pe 21 decembrie, cea de-a 10-a ediţie a Festivalului de colinde 
la Micherechi. Manifestarea va avea loc cu începere de la ora 17.00, la 
Căminul Cultural „Gh. Dulău”. Festivalul va include colinde şi cântece 
de Crăciun, interpretate de grupurile corale ale bisericilor locale.

Festival de colinde
la Micherechi

Colinde cu Grupul Psaltic Ethos
în Catedrala din Jula

Jurnalistul Petru Cîmpian, distins
cu Premiul pentru Naţionalităţi pe anul 2019

În ziua de marţi, 17 decembrie, 
în Parlamentul din Budapesta s-a 
sărbătorit Ziua Naţionalităţilor. 
În cadrul unei gale au fost decer-
nate Premiile pentru Naţionali-
tăţi pe anul 2019. La festivitatea 
de premiere au luat parte vice-
premierul Semjén Zsolt, responsa-
bil cu problemele naţionalităţilor 
şi Soltész Miklós, secretar de stat 
pentru nationalităţi şi culte din 
cadrul Cancelariei Primului Mi-
nistru.

Vicepremierul a spus la festivi-
tate că „naţionalităţile băştinaşe 
sunt părţi integrante ale naţiu-
nii maghiare, iar sarcina statului 
maghiar este să asigure condiţiile 
pentru dezvoltarea, îmbogăţirea 

şi păstrarea valorilor acestora”. Iar responsabilitatea na-
ţionalităţilor din Ungaria este „păstrarea acelei culturi 
valoroase pe care numai ei o pot dărui universului”.

Din partea comunităţii româneşti din Ungaria cea 
mai înaltă distincţie naţională acordată pentru na-
ţionalităţi pe anul 2019 a fost acordată jurnalistului 
în pensie Petru Cîmpian, fost conducător al Redacţiei 
Româneşti a Radiodifuziunii Maghiare, care o perioadă 
a fost şi adjunctul studioului de Radio Seghedin. Prin 
emisiunile despre viaţa, tradiţiile etnografice şi istoria 
românilor din Ungaria, Petru Cîmpian a contribuit la 
întărirea identităţii culturale a naţionalităţii române. 
Activitatea lui a recunoscută cu mai multe premii indivi-
duale şi colective. Emisiunea euroregională „Pe undele 
Europei”, pe care a redactat-o împreună cu colegii de 
la Radio Timişoara, a fost difuzată în 600 de ediţii.

Atmosfera festivă a Zilei Naţionalităţilor a fost 
completată prin evoluţia formaţiei Vujicsics şi prin a 
echipei de dansuri Leőwey a germanilor din Pécs. E.Ş.
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Adunarea Generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria şi-a ţinut ultima şedinţă din anul 2019 în ziua de joi, 12 
decembrie. Majoritatea subiectelor dezbătute au fost de ordin teh-
nic, referitoare la instituţiile de învăţământ administrate de AŢRU, 
dar a fost prezentat şi un plan de muncă pe anul 2020 al Adunării 
Generale a AŢRU.

Cu o lună mai devreme, pe 13 noiembrie, AŢRU a mai avut o şedinţă 
extraordinară, cu un singur punct pe ordinea de zi, datorită faptului 
că deputata Ana Roxin (din partea Asociaţiei Române din Budapesta) 
a renunţat la mandatul său din AŢRU. Adunarea Generală a acceptat 
hotărârea Anei Roxin, astfel mandatul obţinut la alegerile din 13 
octombrie 2019 va fi predat unei alte persoane de pe lista ARB.

Şedinţa din joia trecută a fost precedată de audienţa publică 
(obligatorie pentru fiecare autoguvernare minoritară), la care însă 
nu a participat nimeni. La şedinţa de lucru au participat 11 din cei 
15 deputaţi ai AŢRU. La început, s-a ţinut un moment de reculegere 
pentru mama vicepreşedintei Elvira Ardelean Pál, decedată în acele zile. 

Înainte de a începe lucrările şedinţei, în curtea sediului AŢRU 
s-au auzit bătăile dubelor şi clinchetul clopoţeilor, care au vestit 
apropierea unei cete de colindători dubaşi din Tomeşti, România, 
care a prezentat un scurt program de colinde tradiţionale româneşti. 

Şedinţă cu colinde la AŢRU

Gală şi premii pentru naţionalităţile din Bichişciaba

După acest moment de suprinză, preşedintele Gheorghe Cozma 
a anunţat ordinea de zi, la care a mai adăugat două puncte faţă de 
cele cinci care erau stabilite în prealabil. După un scurt informativ 
al preşedintelui despre activităţile din perioada dintre cele două 
şedinţe, s-a votat planul de muncă pe anul 2020 al Adunării Generale 
a AŢRU. S-a pus problema ca în anul următor, AŢRU să ţină o şedinţă 
în deplasare în oraşul Aletea, unde comunitatea românească soli-
cită înfiinţarea unei grădiniţe româneşti, care să asigure un viitor 
mai previzibil şcolii bilingve româneşti. S-au votat apoi planurile 
de muncă pe anul şcolar 2019/2020 ale instituţiilor de învăţământ 
administrate de AŢRU, şi aprobarea modificării bugetului AŢRU pe 
2019. AŢRU a hotărât ca în primele luni ale anului 2020, până la 
semnarea contractului de finanţare, să acorde finanţare temporară 
celor două reviste săptămânale, Foaia românească şi Cronica. 

La capitolul diverse, mai mulţi deputaţi au cerut ca în perioada 
următoare AŢRU să întocmească un calendar al evenimentelor din 
comunitate, deoarece foarte multe programe se suprapun datorită 
necoordonării activităţilor. 

Şedinţa AŢRU a continuat apoi cu uşile închise, adică fără prezenţa 
jurnaliştilor. Subiectul discuţiilor a fost apariţia unor nereguli în 
funcţionarea Şcolii generale bilingve din Bihor.                                    E.Ş.

Luni, 9 decembrie, în sala festivă a Primăriei din Bichişciaba s-a 
desfăşurat Gala Naţionalităţilor din acest oraş, în care convieţuiesc 
mai multe minorităţi: română, slovacă, germană, rromă şi polone-
ză, alături de majoritatea maghiară, iar din toamna acestui an s-a 
înfiinţat aici şi o autoguvernare a ucrainienilor. 

Manifestarea a fost deschisă de primarul Szarvas Péter, care a 
subliniat importanţa acestei sărbători şi prezenţa benefică a celor 
cinci naţionalităţi în oraşul Bichişciaba. A urmat apoi, rând pe rând, 
câte un scurt program cultural oferit de fiecare minoritate în parte, 
precum şi premierea unor personalităţi importante care au contri-
buit activ în viaţa minorităţii respective, în păstrarea şi promovarea 
identităţii, dar şi în stabilirea unor bune relaţii între ţara pe care o 
reprezintă şi Ungaria. Un grup de elevi ai Şcolii generale „Nicolae 
Bălcescu” din Jula, îndrumaţi de învăţătoarea Eva Sabău, a prezentat 
colinde româneşti. Autoguvernarea Românească din Bichişciaba a 
acordat în acest an, prin preşedintele Teodor Juhász, două premii: o 
plachetă de merit pentru doamna Elena Csobai, muzeograf în pensie 
din Bichişciaba, şi o diplomă de merit domnului Cornel Salvator Palladi 
din Beiuş, vechi prieten al comunităţii româneşti locale. 

După cum ne-a informat preşedintele Teodor Juhász, autogu-
vernarea românească a acordat distincţii celor două personalităţi 
datorită activităţilor lor bogate în favoarea comunităţii. Elena Csobai 
a fost timp de aproape patru decenii istoric şi muzeograf al Muze-
ului Munkácsy Mihály din Bichişciaba. Activitatea ei principală a 
fost colecţionarea obiectelor religioase şi istorice, a documentelor 
despre comunitatea românească şi cercetarea istoriei naţionalităţii 
române. A publicat studii şi cărţi despre istoria comunităţilor locale 
româneşti, a organizat nenumărate expoziţii istorice şi etnografice, a 
fost redactor al revistei culturale „Lumina”, a contribuit la realizarea 
Muzeului Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. 

Cornel Salvator Palladi trăieşte în Beiuş, oraş înfrăţit cu Bichişciaba, 
este un maestru al artei populare şi foarte activ în viaţa civică a 
oraşului. A ajutat foarte mult la înfrăţirea şi la colaborarea între Beiuş 
şi Bichişciaba, participând la numeroase manifestări culturale din 
Ciaba şi invitând multe grupuri de români în oraşul Beiuş. 

După gală, membrii comunităţii româneşti din Bichişciaba şi 
prietenii lor au fost invitaţi la o recepţie comună, oferită din partea 
Autoguvernării Româneşti locale.                                                                 A.B.
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Crăciun românesc la Ambasada din Budapesta

Cartea despre medicii din Micherechi,
un bestseller al sezonului

„Mă bucur că după mine aşa mulţi 
micherecheni au ales cariera de medic…”

La Micherechi a avut loc, pe 7 decembrie, o lansare de carte ieşită 
din comun. Întâlnirea la care au fost prezenţi peste 200 de participanţi 
a fost cu siguranţă cea mai mare manifestare culturală de acest fel pe 
care au trăit-o românii din Ungaria. Şi cred că nu exagerez. Fiindcă 
volumul bilingv „Méhkereki gyökerű gyógyítók – Medici cu rădăcini în 
Micherechi”, realizat de dr. Vasile Marc, Emilia Martin și Eva Iova-Şimon 
este negreşit un purtător de drapel pentru editările româneşti din 
Ungaria. Cartea nu poate fi identificată exact: culegere de biografii, 
antologie, studiu sociologic, monografii paralele…

Concret, cartea voluminoasă de 424 de pagini cuprinde 95 de nume 
de medici generalişti, stomatologi, veterinari şi farmacişti, care cu 
toţii au rădăcinile în satul Micherechi. Geneza cărţii a început cu un 
chestionar pe care autorii l-au adresat medicilor români cu obârşia 
în Micherechi. Materialul s-a dovedit atât de vast, încât a depăşit cu 
mult dimensiunea unui studiu. Iar, presupun, Emilia, ca specialist 
competent, a mai tot adunat, selectat, iar Eva a redactat. Şi în tot acest 
timp, Laci, medicul primar dr. Vasile Marc, a descoperit, cercetat, scor-
monit şi a reuşit să realizeze în chip de prefaţă un studiu competent 
şi doct, conceput frumos, întemeiat, sufleteşte. Şi aşa, iată-i pe cei 

trei autori, care au făcut un minunat cadou de Crăciun conaţionalilor 
lor, printr-o carte unică, deosebită, o nestemată bilingvă, o adevărată 
comoară pentru românii din Ungaria…

Nu vreau să intru în amănunte, căci încă n-am ajuns cu cititul 
până la capătul cărţii. Cert este că, azi, în Ungaria se poate vorbi de 
dinastii de medici români, 95 de oameni dintr-un sat bichişean de 
numai 2000 de locuitori. La desluşirea acestei situaţii şi la cercetarea 
simptomului social şi-a dat contribuţia, printr-un amplu studiu, şi un 
grup de cercetători: Árpád Bayer, Orsolya Bodonyi, Gergely Lajkó, Bence 
Vida, care au încercat să descifreze misterul fenomenului. Marea 
durere a autorilor se pare doar că trebuiau să se limiteze, devreme ce 
titlul iniţial s-a referit la obârşiile din Micherechi. Astfel n-au intrat 
zeci de alte nume de doctori români din Ungaria. Poate e un îndemn 
pentru cercetări viitoare…

În orice caz, cartea este bestsellerul sezonului şi se va afla cu 
siguranţă sub pomii de Crăciun ai micherechenilor – şi nu numai.

Cartea „Méhkereki gyökerű gyógyítók – Medici cu rădăcini în Mi-
cherechi” este un monument spiritual ridicat înaintaşilor, o mândrie 
a autorilor şi o făclie urmaşilor.                                                        Edda Illyés

Primul medic din Micherechi, dr. Ioan Cozma, din păcate, nu a putut 
fi prezent la lansarea volumului bilingv „Méhkeréki gyökerű gyógyítók 
– Medici cu rădăcini în Micherechi”, dar l-am vizitat zilele trecute la 
el acasă, în orăşelul Hódmezővásárhely, pentru a-i înmâna personal 
cartea despre medicii din satul său natal, Micherechi. Domnia sa a 
aşteptat cu multă nerăbdare apariţia cărţii nu atât pentru a se vedea 
pe sine într-un volum, ci pentru a-i cunoaşte pe ceilalţi 94 de medici 
şi studenţi la medicină care i-au urmat calea în viaţă, alegând cariera 
medicală. 

Ioan Cozma s-a născut în anul 1933, într-o familie de români cu patru 
copii, după sora sa fiind cel mai mare dintre cei trei băieţi. Doar doi 
dintre copii au putut învăţa mai departe, el, care în 1958 avea să devină 
medic, şi fratele Mihai, care a fost profesor universitar la Catedra de 
Română din Seghedin. 

Cu câteva săptămâni înainte de a împlini vârsta de 87 de ani, dr. 
Ioan Cozma este încă activ, este medicul pediatru al 900 de copii din 
oraşul în care s-a stabilit şi şi-a înfiinţat familia. Este recunoscător că 
s-a născut în micul sat Micherechi, care a devenit mare în toată ţara 
prin faptul că a crescut aproape 100 de medici în doar şase decenii. 

În data de 14 decembrie, Ambasada României la Budapesta a găz-
duit evenimentul public „Crăciun românesc la Budapesta”. Dedicat 
membrilor diasporei româneşti recente, formată din cei originari din 
România şi familiile lor, evenimentul a fost o excelentă ocazie de a 
consolida legăturile dintre membrii comunităţii, dar şi dintre cetăţe-

„Mă bucur că după mine aşa mulţi micherecheni au ales cariera de 
medic. Dar cel mai tare mă bucur că cei mai mulţi au devenit specialişti 
foarte apreciaţi în domeniilor lor de activitate şi, în general, că satul 
meu natal a dat lumii aşa de mulţi intelectuali, oameni de treabă şi 
foarte sârguincioşi”, ne-a spus dr. Ioan Cozma.                                                      E.Ş.

nii români din Ungaria şi Misiune. A fost, de asemenea, o foarte bună 
oportunitate de a se aduna fonduri destinate unei acţiuni de caritate. 
După seara de film organizată la Ambasadă în data de 25 octombrie, 
„Crăciun românesc la Budapesta” a fost a doua iniţiativă pusă în practică 
împreună de Ambasada României la Budapesta cu Asociaţia RO100.

Recenzie

Dr. Ioan Cozma
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Un tânăr din Jula şi-a scris lucrarea de licenţă 
despre autoguvernările româneşti din Ungaria

25 de ani de la primele alegeri minoritare

Cornel Kecskés este un tânăr din Jula, de 21 de ani, pe linie 
maternă cu bunici români. Copilul profesoarei Veronica Ga-
rami şi nepotul judecătorului dr. Emil Garami şi al profesoarei 
Irina Garami, participă de mic la diferite manifestări culturale 
din comunitatea noastră. Cu toate că nu a frecventat şcoli 

româneşti, cunoaşte îndeaproape viaţa publică şi culturală a ro-
mânilor din Ungaria. Actualmente îşi termină studiile superioare 
la Universitatea Naţională de Serviciu Public din Budapesta, iar 
pentru lucrarea de licenţă a ales un subiect legat de sistemul de 
autoguvernări româneşti din Ungaria.

– Apropiindu-mă de momentul când a trebuit      
să-mi aleg subiectul pentru lucrarea de licenţă, m-am 
gândit că mi-ar fi mai practic să aleg o temă pe care 
o cunosc şi pe care doresc s-o cunosc şi mai bine, 
şi anume, am scris despre structura sistemului de 
autoguvernări româneşti din Ungaria în vederea 
alegerilor din 2014. 

– Cum ai ajuns să alegi acest subiect?
– În primul rând datorită rădăcinilor mele româ-

neşti, deoarece prin maică-mea am origine româ-
nească, şi discutând în familie ce subiect să aleg 
pentru lucrarea de licenţă, împreună am decis ca să 
prelucrez această temă. Pe de altă parte, a fost şi logic 
să aleg acest subiect, deoarece anul trecut  mi-am 
făcut practica de vară la oficiul Autoguvernării pe 
Ţară a Românilor din Ungaria, unde am reuşit să cunosc funcţionarea 
acestei instituţii. 

– Ce experienţe ai acumulat? Ce știai dinainte despre sistemul de auto-
guvernări minoritare?

– Nu ştiam prea multe şi nici la universitate nu am învăţat prea 
detaliat despre acest sistem, dar la AŢRU am avut ocazia să cunosc 
în practică funcţionarea autoguvernărilor şi regulile pe baza căreia 
acestea există. După ce m-am hotărât să aleg acest subiect pentru 
lucrarea de licenţă, m-am apucat de adunarea datelor şi informaţi-
ilor, am citit multe legi, am căutat articole din ziare şi am început să 
cunosc şi mai apoi să înţeleg cum funcţionează acest sistem. 

– Primele alegeri minoritare s-au ţinut exact acum 25 de ani, în 1994. 
Cum se vede acum sistemul de autoguvernări? Care este rolul lui în societatea 
maghiară? Cum ţi-ai conceput lucrarea?

– Cred că în urma mai multor modificări ale legii minoritare, azi 
sistemul de autoguvernări minoritare este mai bine clarificat, la în-
ceput existau mai multe elemente neclarificate. În lucrarea mea am 
prezentat mai multe etape ale sistemului, inclusiv modificările făcute 
pe parcursul anilor. Exemple concrete am luat de fiecare dată de la 

Interviu cu studentul Cornel Kecskés

naţionalitatea română. Lucrarea mea este structu-
rată în următorul fel: după o parte introductivă, am 
prezentat antecedentele, după care au urmat datele 
referitoare la alegerile de autoguvernări româneşti 
din anii 1994, 1998, 2002, 2006 şi 2010. Cel mai mare 
capitol l-am rezervat alegerilor din 2014, ultimele care 
au fost înainte a mă apuca eu să scriu lucrarea. Logic 
că despre alegerile minoritare din toamna acestui 
an nu aveam cum să scriu. Am acordat un capitol 
separat prezentării Autoguvernării pe Ţară a Româ-
nilor din Ungaria, funcţionării oficiului şi a forului 
suprem, Adunarea Generală, dar am prezentat date 
şi despre autoguvernările româneşti locale, precum 
şi fenomenului etnobiznisului, care îi afectează în 
mod negativ pe românii din Ungaria. Am prezentat, 

bineînţeles, şi noua structură apărută după alegerile din 2014, cea a 
reprezentanţilor minorităţilor în Parlamentul Ungariei. În afară de 
germani, toate celelalte naţionalităţi din ţară, astfel şi românii, au 
avut posibilitatea să îşi aleagă câte un purtător de cuvânt care să-i 
reprezinte în Legislativ.

– Plănuiești vreo continuare a cercetărilor tale în acest domeniu? 
– Nu sunt hotărât încă în această privinţă, pentră că nu ştiu dacă 

la studiile de masterat voi putea alege astfel de temă. Oricum, doresc 
să-mi continui studiile în domeniul administraţiei publice. 

– Ai planuri concrete de viitor? Ce vei fi când vei fi mare?
– Încă nu ştiu să vă spun exact, ceea ce este sigur că voi mai studia 

câţiva ani. Deoarece în familie la noi sunt mai mulţi pedagogi, mă 
gândesc şi la faptul să termin şi o facultate pedagogică. 

În colecţionarea datelor despre autoguvernările româneşti din 
Ungaria, pe Cornel Kecskés l-am ajutat şi noi, redacţia „Foaia româ-
nească”, iar tânărul ne-a făcut bucuria să ne ofere un exemplar din 
lucrarea sa, scrisă în limba maghiară, pentru a fi păstrată în redacţie 
pentru viitor şi pentru toţi cei interesaţi de acest subiect.

Eva Şimon

În ziua de 10 decembrie, în Parlamentul de la Budapesta a fost 
evocată aniversarea a 25 de ani de la primele alegeri de autoguvernări 
minoritare din Ungaria.

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! 25 
Jahre ist ein Menschenalter, eine ganze Generation. Morgen ist der 
Tag des 25-sten Jubiläums der ersten Wahl der Minderheiten, Natio-
nalitäten Selbstverwaltungen. Erlauben Sie mir bei dieser freudigen, 
festlichen Gelegenheit einige Gedanken mit Ihnen mitzuteilen”, 
a spus în limba sa maternă, Ritter Imre, deputatul parlamentar al 
nemţilor din Ungaria.

Acesta a continuat apoi în limba maghiară, citând acel capitol al 
Constituţiei Ungare care se referă la drepturile naţionalităţilor din 
ţară, ca factori constitutivi, drepturi referitoare la limba maternă, la 
educaţia în limba maternă şi la păstrarea propriei culturi, dar şi la 
dreptul de a înfiinţa autoguvernări minoritare. Baza juridică a acestui 
sistem de autoguvernări a fost creată prin Legea Minorităţilor din 
1993. Primele alegeri locale ale naţionalităţilor după schimbarea 
sistemului politic s-au ţinut în 11 decembrie 1994. Atunci, membrii 
autoguvernărilor locale au fost electorii care apoi, la începutul anului 
1995, au ales primele autoguvernări pe ţară ale naţionalităţilor. „S-a 
creat un sistem de autoguvernări minoritare unic în Europa, care prin 
puterea legii asigură existenţa unui sistem de reprezentare a inte-

reselor naţionalităţilor din Ungaria”, a spus Ritter, care a mulţumit 
politicii maghiare, guvernului şi parlamentului Ungariei pentru că 
susţine naţionalităţile din ţară, iar propunerile Comisiei Parlamentare 
a Naţionalităţilor sunt luate în seamă de fiecare dată. Acesta a mai 
mulţumit pentru faptul că problemele naţionalităţilor nu fac parte 
din luptele politice zilnice din Ungaria.

„Dumnezeu să vă ţină acest obicei şi în viitor! Danke für Ihren 
Aufmersamkeit!”, a încheiat Ritter.                                                               E.Ş.
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Serată în amintirea profesorului
şi coregrafului Ioan Ruja, „Domnul Mitică”

Plecarea din această lume a 
unui om lasă în urmă multă du-
rere, un gol care nu mai poate 
fi umplut de nimeni. Moartea 
timpurie a unei persoane active 
într-o comunitate mică produce 
un gol şi mai mare. Ani de zile ne 
doare să vorbim despre lipsa lui, 
dar odată cu trecerea timpului 
durerea se transformă într-o dulce 
amintire, care nu mai doare aşa 
de tare. 

Au trecut mai bine de 11 ani de la moartea domnului profesor Ioan 
Ruja, pe care toată lumea îl cunoştea cu numele de „Domnul Mitică”, 
cel care a fost învăţător şi profesor la şcoala din Micherechi, apoi la 
Jula, şi instructorul de dansuri populare româneşti al multor generaţii 
de copii din diferite localităţi populate şi de români în Ungaria.

În seara zilei de vineri, 13 decembrie, conducerea Liceului şi Şcolii 
Generale „Nicolae Bălcescu” din Jula a organizat o serată în amintirea 
fostului coleg. Faţă de alte astfel de programe comemorative această 
serată a fost una plină de momente vesele, de culori şi de oameni 
zâmbitori – exact aşa cum a fost cât a trăit printre noi domnul Mitică. 

În deschiderea programului, în calitate de gazdă şi organizator, 
doamna Maria Gurzău Czeglédi, directoarea Liceului „Bălcescu” a sa-
lutat publicul şi, în special, membrii familiei lui Ioan Ruja, pe văduva 
Irina Ruja, învăţătoare în pensie, pe fiica Irina Ruja, tot profesoară şi pe 
soţul acesteia, medicul pediatru dr. Tóth Gyula, şi pe fiul regretatului 
domn Mitică, dr. Zoltán Ruja, medic cardiolog renumit în ţară. Soţii 
Ruja au predat mulţi ani de zile la şcoala din Jula, iar ambii lor copii 
şi-au terminat aici studiile elementare şi liceale. În primele rânduri 
a stat şi sora domnului Ioan Ruja, doamna Maria Oros, împreună cu 
soţul său. Dar sala mare a Centrului Cultural Românesc a fost plină 
de foşti colegi, elevi şi dansatori ai domnului Mitică.

„Ioan Ruja a fost un om deosebit. S-a manifestat ca un învăţător cu 
multă dăruire şi vocaţie. Ca un coregraf adevărat, simţea în adâncul 
sufletului său dorinţa de transmitere a tradiţiei dansului strămoşilor. 
Dar i-a plăcut şi să picteze. A lucrat enorm de mult toată viaţa lui. A fost 
un om bun, credincios, lucrător şi foarte creativ”, i-a conturat portretul 
doamna director fostului său coleg, care a dat citire şi unei scrieri de Ana 
Varga din care am aflat de când i s-a zis „Mitică” domnului Ioan Ruja.

În timp ce pe o pânză mare din 
spatele scenei rulau imagini vechi din 
viaţa domnului Ruja, personalitatea lui a fost evocată de un fost elev, 
Tiberiu Boca, redactor al emisiunilor în limba română a Televiziunii 
Maghiare. 

Ioan Ruja s-a născut la Micherechi într-o familie de români. De mic 
copil a îndrăgit dansurile şi cântecele româneşti, fiind un foarte bun 
cunoscător al tradiţiilor populare româneşti. A fost dascăl la şcolile din 
Apateu, Săcal, Vecherd, Micherechi şi Jula. Pe lângă predarea în clasele 
inferioare, a obţinut şi diploma de profesor de fizică şi coregraf. După 
pensionare, timp de şase ani a mai predat în şcolile din Otlaca-Pustă, 
Bătania, Aletea, Medgyesegyháza, Leucuşhaz şi Dombegyháza. În 
timpul său liber, el a pictat tablouri bogate în culori şi icoane, care i-au 
arătat puterea sufletului şi dragostea de Dumnezeu. A fost instructorul 
de dansuri populare al multor generaţii de şcolari din Ungaria.

Programul cultural al serii a început cu un dans-surpriză. Nouă 
foste eleve de-ale domnului Mitică au reînvăţat dansul „Jiana” şi l-au 
pus din nou în scenă după mulţi-mulţi ani prezentându-l publicului cu 
multă emoţie. Merită amintite pe nume aceste foste eleve, azi femei 
mature, unele chiar deja bunici, pentru curajul şi însufleţirea cu care 
s-au pregătit de evocarea amintirii fostului lor profesor de dans: dr. 
Beata Budai, Maria Bordaș-Hegedűs, Ana Gurzău-Ciotea, Maria Gurzău-No-
vac, Maria Rocsin-Bányai, Ilenuţa Netea-Benye, Eva Gurzău-Cserháti, Ana 
Radici-Repisky şi Mariana Oros-Martin.

Au urmat apoi câteva secvenţe filmate despre coregraful Ioan Ruja 
şi dansurile instrute de dânsul, după care scena a fost cucerită de 
dansatorii din Micherechi şi invitaţii lor din Győr, Echipa de dansuri 
populare „Lippentő”, condusă de coregraful Fitos Dezső, care au pus în 
scenă rând pe rând, apoi şi împreună, dansuri populare româneşti din 
Micherechi. Energie multă, bucurie nemărginită şi însufleţire s-a văzut 
atât la dansatorii maghiari din Győr cât şi la românii din Micherechi. 
Evoluţia echipei păstrătorilor de tradiţii din Micherechi, condusă de 
muzicantul Ioan Kovács, a ridicat în picioare sutele de oameni din public 
şi au primit aplauze nesfârşite.

În încheierea programului, au urcat pe scenă membrii familiei Ruja, 
fiica Irina şi fiul Zoltán, care au mulţumit conducerii liceului pentru 
această seară minunată în care a fost evocată în mod foarte demn 
amintirea tatălui lor şi au anunţat, totodată, că doresc să înfiinţeze un 
premiu, care să se acorde la fiecare sfârşit de an şcolar celui mai bun 
elev păstrător de tradiţii româneşti de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula. 
Cu multe emoţii, dar cu mare bucurie pentru aceste momente a urcat 
pe scenă şi doamna învăţătoare Irina Ruja, care a fost foarte încân-
tată pentru faptul că amintirea regretatului său soţ, profesorul Ioan 

Ruja, trăieşte încă şi 
azi atât de vie în me-
moria urmaşilor.

Evenimentul s-a 
încheiat cu o cină 
comună, cu mul-
te-multe amintiri 
şi emoţii ale sute-
lor de participanţi la 
serata organizată în 
amintirea domnului 
Mitică.          E. Şimon
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SCRISOARE PASTORALĂ
LA SĂRBĂTOAREA

NAŞTERII DOMNULUI – 2019
† SILUAN

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi

Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix
Iubitului cler, cinului monahal şi drept-măritorilor creştini şi creştine din cele 

două Eparhii: Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria şi Episcopia Daciei Felix, 
har, milă, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Fiul Său, Cel Unul-Născut, 
mai înainte de toţii vecii, iar în vremurile mai de pe urmă, Născut cu Trup, din 
Preacurata Fecioară Maria, în Cetatea Betleemului şi de la Sfântul Duh, Treimea 
cea de o Fiinţă şi nedespărţită, de Care astăzi, la Praznicul cel Slăvit al Naşterii 
Domnului, cu toţii ne bucurăm, iar de la noi părintească dragoste, în Hristos 
Domnul şi frăţească îmbrăţişare!

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Dreptmăritori creştini 
şi creştine,

Venirea în lume a lui Dumnezeu în chipul mi-
nunat descris nouă de Sfânta Scriptură şi de cre-
dinţa creştină, dar şi de tradiţia îndelungată a 
Poporului Român, care a ştiut întotdeauna să-şi 
îndrepte cugetul şi inima către Cer, prin rugăciune 
şi a dat naştere unor colinde atât de frumoase 
şi unor tradiţii şi obiceiuri care ne vorbesc până 
astăzi despre Naşterea Domnului, arată faptul 
că, în fiinţa Sa, acest Popor a reuşit să înţeleagă 
esenţa mesajului creştin şi să îl asimileze, prin 
mulţi dintre membrii săi.

Dovadă sunt atâtea biserici şi mânăstiri creşti-
ne, ridicate mereu, de-a lungul secolelor şi răspân-
dite peste tot, pe pământul sfânt al Patriei noastre, 
în locurile consacrate şi cunoscute deja de toată 
lumea, la mânăstiri vestite din părţile Moldovei, 
la Putna, Voroneţ, Neamţ, sau Sihăstria; din Ţara 
Românească, la Cozia, Tismana, sau Bistriţa Oltea-
nă; în Ardeal, la Râmeţ, sau la Hodoş-Bodrog, în 
părţile Banatului. Prin Catedralele, de ieri şi de azi, 
din marile, sau mai micile oraşe, din capitală, de la 
Bucureşti, din Alba Iulia, Târgovişte, Craiova, Iaşi, 
Oradea, Timişoara, sau Arad, dar şi din alte părţi. 
Precum şi prin astfel de biserici româneşti, vechi 
de una, sau mai multe sute de ani, care înconjoară 
graniţele Ţării, de jur-împrejur, din Basarabia şi 
Bucovina, Ungaria, Serbia, sau din Sudul Dunării, 
în care sfintele slujbe s-au făcut şi se fac necon-
tenit, până astăzi, în dulcele grai românesc. Dar 
şi prin alte biserici, ce au dus sufletul şi tradiţiile 
româneşti la Muntele cel Sfânt al Atonului, în 
Locurile Sfinte în care a trăit Hristos, precum şi 
la românii din Europa Occidentală, Centrală şi 
Meridională (la Paris, Nürnberg, München, Roma, 
Lisabona, sau Madrid), dar chiar şi dincolo de 
ocean, până la mari depărtări, unde fraţii noşti 
au plecat să îşi găsească un rost, în America de 
Nord, sau chiar şi în cea de Sud, în Canada şi până 
în îndepărtata Australie.

În cântec de colindă şi în bucuria sfântă 
a Crăciunului, dăm slavă lui Dumnezeu, 
Stăpânul întregului Univers, dar şi al tim-
pului, al zilelor şi anilor pe care Tatăl le-a 
pus întru a Sa stăpânire (Faptele Apos-
tolilor 1, 7), că ne-a învrednicit pe toţi să 
trecem peste încă un an din viaţa noastră 
şi să ajungem la Sărbătoarea cea mult 
aşteptată şi plină de bucurie a Naşterii 
Domnului.

Pe măsura trecerii anilor şi a înaintă-
rii noastre în vârstă, a apropierii inevi-
tabile de vremea bătrâneţilor, dar şi de 
Dumnezeu, dimpreună cu sporirea în 
înţelepciune, adusă de experienţa vieţii, 
înţelegem mai bine că toate lucrurile din 
lumea aceasta sunt trecătoare, dar şi că 
viaţa noastră aici, pe pământ, are un rost. 
Pe care ni-l descoperă Crăciunul, dar şi 
bucuria copiilor, care primesc daruri, cântă 
colinde şi iubesc mult această Sărbătoare, 
căci din gura pruncilor şi a copiilor Ţi-ai 
pregătit laudă! (Matei 21, 16).

Praznicul Crăciunului are în centrul Său 
Naşterea dumnezeiescului Prunc Iisus 
Hristos, din Preacurata Fecioară Maria, iar 
acest eveniment are semnificaţii multiple.

Mai întâi, că se împlinea, astfel, făgă-
duinţa făcută dintru început, de Dumne-
zeu, primilor oameni, celei dintâi familii a 
neamului omenesc, lui Adam şi Evei, după 
căderea acestora în păcat, prin neascul-
tare, după pedepsele pe care le-au atras 
asupra lor şi după izgonirea lor din Rai. 
Şi anume, venirea unui Mântuitor, Care îi 
va izbăvi pe ei de duşmanul cel nevăzut 
şi înverşunat al neamului omenesc, ce i-a 
împins pe aceştia pe calea pierzării, prin 
stimularea orgoliului şi a curiozităţii lor 
şi prin înşelăciune.

Venirea lui Mesia, Cel îndelung aştep-
tat şi vestit de Prooroci, are loc în chipul 
cel mai smerit şi firesc cu putinţă: prin 
Naşterea Sa, ca Prunc din Fecioara Maria, 
Care însă, uneşte în Sine Cerul şi Pămân-
tul, pentru că El este, în acelaşi timp, Fiul 
Omului şi Fiul Cel veşnic al Tatălui Ceresc, 
Născut din Acesta, mai presus de puterea 
noastră de înţelegere şi mai înainte de a 
fi lumea.

După izgonirea din Rai şi schimbarea 
în rău a condiţiei existenţiale a primilor 
oameni şi a urmaşilor lor, era lucrul cel 
mai bun care se putea întâmpla neamu-
lui omenesc, şi anume venirea lui Mesia, 
Care la vremea potrivită, va avea un efect 
mântuitor şi determinant asupra tuturor 
oamenilor. Deşi avea toată puterea, în Cer 
şi pe pământ (Matei 28, 18), Dumnezeu 
alege calea smereniei şi lucrează această 
mântuire întru multă răbdare, după ce 
Pruncul va creşte mare şi îşi va începe 
activitatea şi propria Sa lucrare, despre 
care ne mărturisesc mai pe îndelete toate 
cele patru Sfinte Evanghelii.

Mântuirea se lucrează prin oameni, şi 
mai exact printr-o altă familie binecuvân-
tată, a Dreptului Iosif şi a Sfintei Fecioare 
Maria, logodnica şi soţia sa, care ştiu să 
Îi poarte de grijă Pruncului Iisus, la fel 
ca şi în cazul oricărei familii obişnuite, 
până când Acesta va creşte mare, iar prin 
Jertfa şi Învierea Sa va lucra în mod con-
cret această mântuire. Despre începutul 
lui Iisus, în viaţa Sa pământeană şi în is-
toria mântuirii neamului omenesc, ne 
vorbeşte Praznicul Crăciunului. Vedem, 
astfel, importanţa familiei în istoria lumii 
şi lucrarea specială a lui Dumnezeu faţă 
de aceasta.
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Chiar dacă am evocat, cu multă 
bucurie, aceste mărturii de ne-
contestat ale trăirii şi mărturisirii 
româneşti şi ortodoxe, în Ţară, în 
jurul graniţelor ei şi chiar până 
la marginile pământului, totuşi 
suntem departe de a crede ca am 
fi desăvârşiţi, mai buni ca alţii, 
creştini întăriţi în identitatea şi 
rostul lor, sau că nu am mai avea 
nimic de făcut. Ci, dimpotrivă, 
este destul să aruncăm o privire 
în jurul nostru şi să vedem că, 
deşi am primit atât de multe 
daruri, în decursul istoriei, de la 
Bunul Dumnezeu, deşi ne-am în-
vrednicit să avem din rândul nos-
tru şi în bisericile noastre mulţi 
oameni Sfinţi, precum Sfântul 
Dimitrie cel Nou din Basarabi, 
Sfânta Cuvioasă Parascheva de 
la Iaşi, Sfânta Muceniţă Filofteia 
de la Curtea de Argeş, Sfântul 
Cuvios Grigorie Decapolitul de la 
Bistriţa, Sfânta Cuvioasă Teodora 
de la Sihla, Sfântul Iosif cel Nou 
de la Partoş, Sfântul Nicodim 
cel Sfinţit de la Tismana, Sfân-
tul Calinic de la Cernica, Sfântul 
Paisie Velicicovshi de la Neamţ, 

Peste tot se înalţă sfinte ru-
găciuni în limba română, iar 
sufletul românesc dreptmăritor 
îşi găseşte liniştea şi unitatea 
prin rugăciunea unică a Sfintei 
Liturghii şi mai ales prin Hristo-
sul Euharistic, Care Se sfinţeşte 
pe Mesele Sfintelor Altare Ro-
mâneşti din lumea întreagă, prin 
rugăciunile Părinţilor Români şi 
se dă spre mâncare credincioşilor, 
spre iertarea păcatelor şi viaţa 
cea veşnică, dar şi pentru unirea 
tuturor într-un singur cuget ro-
mânesc, însă şi creştin, spre toa-
te celelalte Neamuri şi Popoare 
Ortodoxe, căci prin Hristos noi 
suntem toţi, fii şi fiice ai aceluiaşi 
Părinte Ceresc, chiar dacă fieca-
re poartă şi o pecete specială, a 
Neamului din care provine.

În această mişcare universa-
lă, pornită în lume de Naşterea 
Domnului, în care şi Poporul 
Român, prin strămoşii noştri şi 
atâtea alte generaţii ce le-au ur-
mat, şi-au găsit rostul lor creştin 
şi românesc, iată că ne numărăm 
şi noi, în acest An al Mântuirii, din 
cel de-al treilea mileniu creştin, 
dând slavă lui Dumnezeu pentru 
toate darurile Sale şi bucurân-
du-ne şi noi, în aceste zile, de 
Naşterea lui Hristos.
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Iubiţi fi i şi fi ice duhovniceşti,

Icoana cu Naşterea Domnului, Gheorghe (Georgije) Ranite, 
1742, Muzeul Ortodox Sârb din Szentendre, Ungaria.

Sfântul Ioan cel Nou de la Prislop, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Sfân-
tul Ierarh Grigorie Dascălul, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul şi 
atâţia alţi Sfinţi, totuşi în Ţară şi între români există încă prea multă 
dezbinare, credinţa creştină dreptmăritoare nu sălăşluieşte în toţi, 
sunt mulţi care nu îi mai înţeleg bine rosturile, puterea şi valoarea 
ei şi ajung chiar să lupte contra Bisericii Străbune, iar între aceştia 
se numără şi mulţi, prea mulţi tineri.

Nici nu putem să ne plângem, ca şi cum am fi mai oropsiţi, sau 
mai răi decât alţii, decât alte Popoare şi Neamuri creştine, sau nu, 
însă luând aminte la cele bune şi mai puţin bune ale noastre, la cele 
pe care le-am primit şi le-am pus în valoare, aducând roade atât de 
frumoase, de-a lungul veacurilor şi la cele pe care nu am reuşit încă, 
să le facem, să aducem slavă şi mulţumire Bunului Dumnezeu, Care 
pentru noi, pe pământ a venit şi S-a născut dintr-o Fecioară Curată 
şi să-L rugăm stăruitor pe Acesta ca să nu ne lipsească nici pe mai 
departe de darul Său! Ci, aşa precum ni S-a descoperit nouă şi tuturor 
celor care L-au cunoscut şi L-au iubit mai înainte, din Neamul nostru 
Românesc, dar şi din alte Neamuri şi Popoare Creştine, tot aşa, Să 
se facă El cunoscut, aşa cum ştie mai bine şi tuturor celor care nu Îl 
cunosc încă, dar care, fără să ştie, poate că tot pe El Îl caută. Şi mai 
ales, celor mai tineri dintre noi, fraţi ai noştri mai mici, care provin 
din acelaşi Neam ca şi noi şi care au, asemenea nouă, aceeaşi moşte-
nire sfântă şi chemare deplină spre viaţa creştină ortodoxă, pe care 
şi strămoşii noştri o au trăit!

Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toţi să ne găsim rostul şi să ne 
îndeplinim misiunea, să ne bucurăm de Dumnezeu şi de semenii 
noştri, să ne bucurăm în aceste zile, cu bucurie mare, dimpreună cu 
magii de odinioară, cu păstorii şi cu îngerii lui Dumnezeu din Cer, 
de Naşterea în lume a lui Hristos, pentru noi, oamenii şi pentru a 
noastră mântuire, să o putem vesti pe aceasta, poruncile, rânduie-
lile, dar şi darurile lui Dumnezeu, fraţilor noştri şi astfel, cu mare 
bucurie, cu toţi împreună, Români şi alte Popoare Dreptmăritoare, 
din Ţară şi de dincolo de hotarele ei, să-L slăvim pe Dumnezeu şi să 
strigăm, din adâncul inimii, cu glasul cel lin al colindei: „Lăudaţi și 
cântaţi și vă bucuraţi!”

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, 
Cel Născut în ieslea Betleemului, rugător,

† Siluan
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria

 şi Locţiitorul Episcopiei Daciei Felix
Dată în Reședinţa noastră Episcopală din Jula, Ungaria, la Praznicul 

Nașterii Domnului, în Anul Mântuirii 2019.
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Icoana şi Satul Românesc,
văzute de Corneliu Artimon din Arad

Colinde româneşti şi Steaua
în capela ortodoxă română din Budapesta

Invitaţia a venit de la prof. Corneliu Artimon spre pr. paroh Ioan Bun 
şi oficialităţile comunei Micherechi. Manifestarea a fost organizată 
cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei Seviciu, 
Arhiepiscopul Aradului, de Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Ierarh 
Nicolae” (Parohia Ortodoxă Română Arad-Bujac), coordonat de pr. 
paroh dr. Vasile Pop şi este o celebrare a artei iconografice ortodoxe şi 
a satului românesc. Expoziţia celebrează nu doar arta iconografică şi 
populară, ci şi aniversarea de 80 de ani a artistului Corneliu Artimon.

Cu o experienţă de peste 40 de ani în învăţământ, Corneliu Artimon 
a început să picteze icoane abia după revoluţie, când a înfiinţat şi 
cercul de iconografie ortodoxă la Palatul Copiilor din Arad, făcându-se 
cunoscut cu elevii săi atât pe plan local, cât şi naţional şi internaţi-
onal. Expoziţia cuprinde şi icoane pe sticlă realizate de către copii, 
sub îndrumarea pictorului Corneliu Artimon în cadrul atelierului de 
pictură desfăşurat în perioada 2016–2018 la Centrul Cultural- Pastoral 
„Sfântul Ierarh Nicolae” al Parohiei Ortodoxe Arad-Bujac. Ani la rând 
a organizat tabere pentru copii la Jaca (Ungaria), împreună cu mai 
mulţi colegi pictori şi restauratori.

După un incendiu, în anul 1990 a organizat şi a contribuit la resta-
urarea şi pictarea bisericii ortodoxe române din Micherechi.

Expoziţia deschisă acum la Arad cuprinde 26 de icoane pe sticlă 
şi 30 de lucrări de artă decorativă executate de profesorul Artimon. 
Icoanele sunt lucrări pictate începând cu anul 2001, în tehnica tem-
pera şi acryl, expoziţia subliniind astfel stilul caracteristic al auto-
rului pe parcursul a 20 de ani de creaţie artistică. Lucrările de artă 
decorativă provin din costume populare din zonele Ineu-Şicula şi 
Valea Mureşului, cu o vechime de peste 80 de ani, prin care se află un 
stil bizantin. Fragmente din costumele iniţiale, deteriorate în mare 
proporţie, au fost puse în valoare creând motive decorative aplicate 
pe suport de lemn.

„Prin icoană m-am regăsit, descoperind o lume de frumuseţe, de 
armonie şi bucurie, dar şi acea notă de nostalgie şi tristeţe, înţelegând 
că lumina învinge definitiv întunericul şi suferinţa”, a declarat prof. 
Corneliu Artimon.

Gheorghe Sferlea, Micherechi

În ziua de 7 decembrie, la Centrul cultural-pastoral „Sfân-
tul Ierarh Nicolae” al Parohiei Arad-Bujac, a avut loc verni-
sajul expoziţiei profesorului Corneliu Artimon, intitulată 
„Icoana şi Satul Românesc”. La eveniment au participat şi un 
grup de români din Micherechi, vechi prieteni ai artistului 
Artimon, care a contribuit acum câţiva ani la restaurarea şi 
pictarea bisericii ortodoxe din Micherechi.

A devenit o tradiţie ca, în aşteptarea sărbătorii Naşterii Domnului, şi 
la Capela Ortodoxă Română din Budapesta să se organizeze activităţi 
pregătitoare în care sunt angajaţi cu mic şi mare membrii comunităţii 
româneşti. Astfel, în ultimele săptămâni, prin organizarea preşedintei 
Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta, Gabriela Elekes, 
au avut loc ateliere de lucru în cadrul cărora împreună cu copiii au 
confecţionat ornamente pentru brad şi felicitări de Crăciun, au ornat 

turtă dulce. Totodată au fost învăţate şi repetate tradiţionalele co-
linde româneşti. În acest an, alături de colinde, copiii au prezentat şi 
obiceiul vechi din Ajunul Craciunului, de a merge cu Steaua. Obiceiul 
a fost arătat la repetiţii de unul dintre părinţii copiilor participanţi 
la activităţi, care a mărturisit că în copilărie obişnuia să meargă cu 
verişorii şi prietenii săi cu Steaua, în locurile natale din România. El 
a mai precizat că în fiecare an a prezentat acest obicei şi în familia 
sa, la Budapesta, învăţându-şi propriul băiat.

Duminică, 15 decembrie, după săvârşirea Sfintei Liturghii, copiii 
au prezentat obiceiul strămoşesc, Steaua, precum şi un program de 
colinde, prin care au adus bucurie şi nostalgie celor prezenţi. După 
datină, copiii au fost răsplătiţi pentru colindele oferite.

Atât concertul de colinde, cât şi pregătirile premergătoare sunt un 
prilej deosebit de bucurie atât pentru cei mici, cât şi pentru maturi. 
Pe de o parte, părinţii sunt bucuroşi să-şi vadă copiii cunoscând 
tradiţiile româneşti, iar copiii savurează din plin atmosfera încărcată 
de emoţii dinaintea sărbătorilor, care în preajma bisericii capătă o 
aură deosebită.

G.E.E.
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tru a nu ne pierde 
direcţia. Cunoaşte-
rea cât mai bună a 
istoriei noastre ne 
poate ajuta în toa-
te departamentele 
slujirii din biserică”.

Fraţii  lucrători 
care participă la 
acest demers cer 
îndrumare de la Tatăl nostru şi solicită rugăciunile credincioşi-
lor pentru ca întreaga lucrare să se facă spre gloria şi lauda Sa! 

Revista apare de trei ori pe an şi poate fi cumpărată, respectiv, 
se pot face abonamente la adresa: Revista Arhiva Baptistă, strada 
Mărăşeşti, nr. 24, Arad, cod poştal 310032.                 Mihaela Bucin

Odată cu începerea lunii de-
cembrie, duminicile sunt asociate 
cu zile de advent sau de aşteptare. 
Potrivit acestor zile, credincioşii 
sunt invitaţi să facă pregătirile 
în aşteptarea sărbătorii Naşte-
rii Domnului Hristos şi apoi în 
vederea revenirii Lui. Apostolul 
Pavel a spus: „Dar când a venit 
împlinirea vremii, Dumnezeu a 
trimis pe Fiul Său, născut din fe-
meie, născut sub Lege, ca să răs-
cumpere pe cei ce erau sub Lege, 
pentru ca să căpătăm înfierea.” 
(Galateni 4:4). Conform acestui 
text biblic, vremea în care s-a 
născut Domnului Hristos nu a 
fost întâmplătoare, ci aceasta 
era deja cunoscută din veşnicii. În vederea Naşterii lui Isus, Cel Prea 
Înalt a implicat naţiuni care cu mulţi ani înainte, prin deciziile pe 
care le-a luat, au început să pregătească condiţiile pentru întruparea 
Mântuitorului.

Grecii, de pildă, au introdus limba greacă în dialectul Koini pentru 
toate popoarele care au ajuns sub stăpânirea lor. Deşi impunerea 
acestei limbi s-a considerat a fi o formă autoritaristă de pierdere a 
identităţii popoarelor, ea de fapt a constituit mijlocul prin care Cel 
Prea Înalt a pregătit vremea pentru scrierea Noului Testament şi 
apoi pentru predicarea Evangheliei. 

Romanii, la rândul lor, au dat drept de dobândire a cetăţeniei 
romană, creând prin aceasta o solidaritate umană care a condus la 
instalarea unui timp de pace cunoscut în istorie cu numele de pax 
romana sau pacea romană. Acest fapt a determinat ca în vremea în 

Să ne lăsăm pregătiţi de Dumnezeu pentru 
marele eveniment al reîntoarcerii Fiului Lui

O publicaţie care valorifică trecutul istoric: 
Arhiva Baptistă

care s-a născut Domnul Hristos să 
existe posibilitatea liberei circula-
ţii, fapt care a ajutat pe apostoli şi 
în mod special pe sfântul Pavel să 
ajungă cu Evanghelia spre colţurile 
îndepărtate ale Imperiului Roman.

Prin Israel, Dumnezeu a oferit 
lumii o speranţă mesianică, un sis-
tem religios prin care evenimentele 
centrale ale lucrării pământeşti a 
lui Isus să poată fi înţelese de toţi 
oamenii, iar apoi tot prin evrei 
umanitatea a primit o carte care să 
nu vorbească doar evreilor ci tuturor 
popoarelor.

Deci, se poate spune că din veş-
nicii, Dumnezeu Tatăl a cunoscut 
vremea în care trebuia să se nască 

Fiul Său, şi pentru acea vreme prin greci, romani, evrei şi alte popoare 
a făcut toate pregătirile aşa încât momentul naşterii să fie unul cu 
cel mai mare impact asupra omenirii. 

Astăzi, omenirea este martoră că Dumnezeu face ultimele pregătiri 
pentru Revenirea Fiului Lui. În acest sens, dorinţa divină pentru noi 
este de a fi o mărturie a speranţei că Isus va reveni aşa cum promit 
Scripturile; o mărturie a unei Religii care are un Hristos unic şi viu, 
precum şi o mărturie că ne-am dedicat viaţa, cu toate componentele 
ei, Celui care ne-a arătat ce este iubirea asumându-şi să stea într-o 
iesle şi apoi pe o cruce. 

În aşteptarea sărbătorii Naşterii Domnului vă dorim sărbători 
fericite în care şi noi, asemenea popoarelor de altă dată, să ne lăsăm 
pregătiţi de Dumnezeu pentru marele eveniment al reîntoarcerii 
Fiului Lui!                                                                                   Pastor Petrică Creţu

La 4 noiembrie 2018, la Arad, 
a avut loc deschiderea Centrului 
de Istorie, Genealogie şi Statis-
tică Baptistă. Această instituţie 
a fost iniţiată şi este coordonată 
de intelectuali baptişti din Ro-
mânia, precum Sorin Bulboacă, 
Marius Krämer, Ion Damian, Miră-
uţe Ioan, Marian Andriș şi Emanuel 
Jurcoi. 

Scopul centrului este să 
încurajeze şi  să facil iteze 
cercetarea istoriei baptiştilor 
români într-un mod cât mai 
c o m p e te n t, s ă  s t râ n gă  î n 
jurul său istorici de profesie 
dar şi pasionaţi de cercetarea 
istoriei baptiste, pentru a putea 
împărtăşi rezultatele obţinute şi 
a se ajuta reciproc. În acest sens, 
centrul organizează periodic 
conferinţe şi ateliere pe teme 
legate de trecutul creştinismului 
baptist. Un alt  obiectiv al 
centrului este arhivarea şi 
digitizarea documentelor şi 
fotografiilor care pot constitui 
surse şi sprijin în cercetarea 
comunităţilor baptiste. 

Pornind de la acest deziderat, 
la nici un an de la înfiinţare, 
Centrul de Istorie, Genealogie 
şi Statistică Baptistă a lansat 
în vara anului 2019, tot la Arad, 
revista Arhiva Baptistă, din care 
până în noiembrie au apărut 
două numere. Colectivul redac-
ţional se compune din: director 
şi redactor şef: Emanuel Jurcoi, 
pastor; redactor şef adjunct: dr. 
Marius Silveșan, istoric; consi-
liul ştiinţific: dr. Sorin Bulboacă, 
conferenţiar universitar, dr. Ci-
prian Simuţ, dr. Marius Silveșan, 
istoric şi dr. Mihai Handaric, con-
ferenţiar universitar. 

Centrul de Istorie, Genealo-
gie şi Statistică Baptistă şi re-
vista Arhiva Baptistă mai au un 
ţel nobil, pe care coordonatorul 
însufleţit al acestora, pastorul 
Emanuel Jurcoi, îl enunţă ast-
fel: „Scopul centrului este de a 
educa credincioşii baptişti în 
istoria bisericii. Noi credem că 
este nevoie de o cunoaştere a 
propriului nostru trecut pentru 
a nu repeta greşelile dar şi pen-
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În duminica a XXVII-a după Rusalii, 8 decembrie, cu binecuvântarea 
Preasfinţitului Episcop Siluan, la invitaţia domnului Ştefan Oroian,
preşedintele Fundaţiei „Pentru Muzică”, în catedrala ortodoxă din 
Jula a avut loc un eveniment religios-cultural având ca protagonişti 
Corul Parohiei Ortodoxe Române Bratca, dirijat de doamna profe-
soară Aurica Domocoș, Corul „Pro Musica” din Jula, dirijat de domnul 
Adrian Bughi, precum şi Ceata de Colindători din Bratca, condusă de 
părintele paroh Radu Marian.

Sărbătoarea din Catedrala cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a 
reunit cele două coruri, care s-au întâlnit şi în vara acestui an – pe 
25 august – la Bratca. Prezenţa credincioşilor din Bratca la Jula vine 
ca răspuns la vizita pe care fraţii români din Ungaria au făcut-o în 
localitatea bihoreană.

Manifestările religios-culturale au debutat cu săvârşirea Sfintei 
Liturgii, răspunsurile fiind date de către Corul din Bratca. După Sfânta 
Liturghie, corul bihorean a susţinut un concert de colinde. A urmat 
apoi Ceata de Colindători din Bratca, care a prezentat auditoriului 
patru colinde tradiţionale bătrâneşti specifice satului Bratca, iar 
preotul Radu Marian a rostit oraţiile de mulţumire ale colacului şi 
băuturii dăruite de gazdă colindătorilor, care pe plan local se numesc 
„Dăruirea colacului” şi „Dăruirea băuturii”. A urmat apoi Corul „Pro 
Musica” din Jula, care a susţinut un concert de colinde. La final, toţi 
colindătorii au fost răsplătiţi cu daruri. 

În încheierea programului religios-cultural din catedrala din Jula, 
părintele protopop Florin Olteanu a mulţumit celor care au colindat, 
transmiţând şi mesajul Preasfinţitului Episcop Siluan de binecuvân-
tare şi sărbători fericite, atât credincioşilor prezenţi, cât şi fraţilor 
veniţi din România.

A urmat o agapă frăţească, oferită cu acest prilej de gazdele din 
Jula, care a avut loc la cantina Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” 
din localitate. Pe parcursul agapei, cele trei grupuri de colindători 
au colindat şi au schimbat păreri, manifestându-şi bucuria că s-au 
revăzut şi aşteptând cu nerăbdare o nouă întâlnire la Bratca.

Legătura frăţească între Parohia Ortodoxă Română Bratca şi fraţii 
români din Jula a început în vara acestui an, când Corul „Pro Musica” 
a vizitat biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril din Bratca, în 
care – în anul 1947 – a fost hirotonit preot – Teodor Misaroș, primul 
vicar al românilor ortodocşi din Ungaria, iar fiica părintelui, doamna 
Doina Misaroș Luţai este membră a corului.

Crâmpeie din vieţile corurilor prezente la Jula

Bazele Corului din Bratca au fost puse de către părintele Moise 
Bocșan, în 1946, care – întâlnindu-l la Beznea pe profesorul Gheorghe 
Strat din Oradea – l-a invitat să înfiinţeze un cor mixt pe patru voci. 
Profesorul Strat a acceptat invitaţia şi a venit la Bratca, unde s-a 
apucat de treabă. 

Corul a cântat la Sfânta Liturghie pentru prima dată în ziua de Paşti 
a anului 1946 şi de atunci neîntrerupt în duminici şi la marile praznice.

Până în prezent, corul a avut trei dirijori: profesorul Gheorghe 

Strat, care era originar din Azuga, între 1946–1951, Leontin Butiri, între 
1951–1993, originar din Beznea, un autodidact desăvârşit, care deser-
vea şi funcţia de cântăreţ bisericesc, el neavând studii de specialitate, 
doamna profesoară Aurica Domocoş, absolventă a Conservatorului 
din Cluj-Napoca, originară din Bratca, din 1993 până în prezent.

Componenţii corului au fost de la început oameni simpli, uneori 
chiar neştiutori de carte. În prezent regăsim în cor învăţători, profesori, 
muncitori sau agricultori, tâmplari, şoferi, pensionari, tineri şi bătrâni 
– importantă este urechea muzicală, dăruirea, dragostea şi dispo-
nibilitatea faţă de biserică şi de cântarea înălţată către Dumnezeu.

*
Corul „Pro Musica” din Jula a fost înfiinţat în anul 1991, fiind condus 

de maestrul Gheorghe Fluieraș de la Arad. Din 1993 a fost inclus într-o 
fundaţie cu acelaşi nume. Din anul 2011 este condus de domnul Adrian 
Bughi din Curtici (jud. Arad), numărând 25 de membri.

În decursul existenţei sale, Corul „Pro Musica” a participat la diferite 
festivaluri de muzică laică şi religioasă în România la Arad, Craiova, 
Piteşti, Orşova, Turnu Severin, dar şi în Grecia. Corul are imprimate 
CD-uri de pricesne şi colinde. 

Corul „Pro Musica” reprezintă o exprimare activă a spiritului ortodox 
al românilor din ţinutul Julei, iar prin concertele şi legăturile pe care 
le are cu fraţii români din România arată că fiii acestui neam, care 
nu sunt în hotarele ţării-mamă duc mai departe limba, credinţa şi 
bunătatea românească.

*
Ceata de Colindători din Bratca îşi pierde obârşia în negura vremu-

rilor, fiind tot atât de veche ca înseşi colindele pe care le cântă. Ea 
este compusă numai din bărbaţi, tineri şi vârstnici, are un repertoriu 
bine stabilit, iar odată cu intrarea în Postul Naşterii Domnului se 
strânge pentru a repeta colindele. În seara de ajun, colindă pe la 
casele gospodarilor din sat însoţiţi fiind şi de muzicanţi cu vioară şi 
tobă; în casele unde sunt fete colindătorii le iau la joc. 

În ultimii ani, Ceata de Colindători din Bratca a participat la mai 
multe festivaluri de datini şi obiceiuri în judeţ, exprimând în acest 
fel bucuria sărbătorească a Naşterii Domnului din cultura rurală a 
satului Bratca.

Pr. Radu Marian, paroh Bratca

Corul Pro Musica din Jula

Ceata de colindători din Bratca

Corul din Bratca

Sărbătoarea colindelor în Episcopia Ortodoxă Română
din Ungaria

Corul Parohiei Bratca și „Pro Musica” din Jula și Ceata de Colindători din Bratca
au concertat în catedrala Sfântul Ierarh Nicolae din Jula
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Concert de colinde şi expoziţie de icoane
la Aletea

Doi profesori şi două şcoli din Ungaria, 
premiate de Guvernul României

Românii din oraşul Aletea, elevii de la şcoala românească şi 
membrii Asociaţiei Românilor din acest oraş au participat în după 
amiaza zilei de luni, 16 decembrie, la un concert de colinde şi muzică 
instrumentală, şi la o expoziţie de icoane şi obiecte bisericeşti din 
colecţia particulară a lui Gavril Gurzău, deputat AŢRU. Evenimentul 
a fost deschis de preşedintele Asociaţiei Româneşti şi al Autogu-
vernării Româneşti din Aletea, Vasile Botaș.

Conform unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale 
a României, cu prilejul Zilei Naţionale a României, în semn de 
apreciere şi recunoştinţă pentru profesionalismul şi dăruirea 
puse de-a lungul timpului, în slujba actului educaţional, pentru 
contribuţia avută la promovarea limbii şi literaturii române şi a 
imaginii României peste hotare, pentru susţinerea activă a culturii 
şi a valorilor româneşti, Preşedintele României Klaus Iohannis a 
conferit Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler 
mai multor profesori români din comunităţile româneşti din jurul 
graniţei. Pentru Ungaria i-a fost acordat acest Ordin doamnei Baicu 
Mihaela Teodora, profesor misionar la Şcoala generală bilingvă de 
naţionalitate română din Micherechi, Ungaria şi domnişoarei 
Gherţan Simina-Ioana, profesor misionar la Grădiniţa bilingvă 
româno-maghiară din Micherechi.

De asemenea, cu prilejul Zilei Naţionale a României, în semn de 

La evenimentul cultural şi-a dat concursul Ansamblul vocal 
şi instrumental de muzici tradiţionale din cadrul Facultăţii de 
Muzică şi Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara, iniţiator şi 
conducător prof. univ. dr. habil. Lucian Emil Roșca. Coordonatorii 
grupului vocal au fost lect. univ. dr. Ion Alexandru Ardereanu şi cda. 
dr. Adrian Călin Boba. 

E.Ş.

deosebită apreciere pentru contribuţia avută la promovarea limbii 
şi literaturii române şi a imaginii României peste hotare, pentru 
susţinerea activă a culturii şi a valorilor româneşti, Preşedintele 
Iohannis a conferit Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de 
Ofiţer Şcolii generale bilingve de naţionalitate română, Micherechi, 
Ungaria, precum şi altor şcoli din Ucraina, Cernăuţi şi Transcarpatia. 

Totodată în semn de deosebită apreciere pentru contribuţia avută 
la promovarea imaginii României peste hotare, a limbii şi literaturii 
române ca fundament al culturii şi valorilor româneşti, Preşedintele 
României a conferit Ordinul „Meritul  Cultural” în grad de Cavaler, 
Categoria F – „Promovarea culturii” Şcolii generale „Lucian Magdu”, 
Bătania, Ungaria şi unei şcoli generale româneşti din Serbia. 

Profesorilor premiaţi şi reprezentanţilor instituţiilor de învăţă-
mânt premiate din Ungaria, le vor fi înmânate premiile în cursul 
lunii februarie, la Ambasada României de la Budapesta.            A.B.
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Aho, aho flăcăi voinici
Să pocniţi vârtos din bici,
Să urăm cinstita casă
Unde a ospăţ miroase,
Cozonac şi cu sarmale
Şi e veselie mare!
Adunatu-s-a poporul,
Să asculte „Pluguşorul”,
Moştenit de la străbuni
Şi rostit de oameni buni!

Să sunăm din zurgălăi, 
Să răsune peste văi…
Hăi, Hăi!

În casa asta dulce-i slova,
Ca la noi, ca în Moldova!
Binecuvântaţi să fie
Cei de-aici
Pentru vecie!
Şi la hore şi la sport, 
Moldovenii – cot la cot.
La o lansare de carte,
„Nu uita de mine, frate!”

Mai sunaţi din zurgălăi, 
Şi strigaţi cu toţii
Hăi, Hăi!

Chiar de eşti plecat de-acasă,
Dorul casei nu te lasă!
Chiar de ai plecat din sat,
De ai tăi nu ai uitat!
Le urăm pe-această cale,
La mai mult şi la mai mare!
Să ne întâlnim mai des,
La plantat şi la cules!
Să ne fie sănătoşi
Să ne întâlnim voioşi!

Ia veniţi cu toţi aici
Să pocniţi vârtos din bici,
Şi sunaţi din zurgălăi, 
Să răsune peste văi
Hăi, Hăi!

Peste dealuri şi vâlcele,
Sunt a noastre nemurele,
Cresc livezi şi vii, copii!
Dă-le Doamne, bucurii!
Cer senin şi apă lină
La bătrâni, dă-le hodină!
Pentru albini – mai multe flori,
La copii – învăţători!
Doctorilor – nopţi dormite!
Celor înscăunaţi – minte!

Faceţi roată măi flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi, 
Să răsune peste văi
Hăi, Hăi!

Pruncilor – Mamă şi Tată,
Nu plecaţi, dar laolaltă!
Cărţi în şcoli, belşug pe lan,
Drumuri bune, mândre sate,
Mese pline cu bucate!
Pe imaş – mioare multe,
Şi mieluţi cu stele-n frunte!

Să sunăm din zurgălăi, 
Să răsune peste văi
Hăi, Hăi!

Iar aice, la conac,
Vă urăm un An bogat!
Multe drumuri dezgheţate
Între ţări şi între state.
Duce-ţi faima Ţării noastre
Peste zările albastre.
Pentru strădanii – răsplată,
Celor de la Ambasadă!

Faceţi roată măi flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi, 
Să răsune peste văi
Hăi, Hăi!

Celor ce pe toţi ne-adună
Un An Nou cu voie bună!
Noroc mult în constelaţii,
Vivat, Asociaţie!
Pentru mic şi pentru mare,
Toate zilele cu soare!
Să ne întâlnim la Anul
Cu-n gând bun, căci moldovanul
Unde-a fost, unde-a ajuns,
A rămas cu capul sus!
Să vă găsim sănătoşi,
Tot voinici şi tot frumoşi!
Să vă dea Domnul de toate!
La Mulţi Ani cu sănătate!

Ia veniţi aici flăcăi 
Şi sunaţi din zurgălăi, 
Să răsune peste Dunăre, măi… 
Hăi, Hăi!

La Anul şi la Mulţi Ani!!!

Colinde şi „Pluguşorul” la moldovenii din Ungaria

„Pluguşor” 2020

Sărbătorile de iarnă reprezintă un moment aşteptat cu bucurie, 
daruri şi… colinde. Iar dacă ele te întâmpină departe de ai tăi, e firească 
dorinţa să încerci să recreezi atmosfera de acasă.

Acest lucru a fost posibil şi în acest an, prin amabilitatea oficia-
lilor de la Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, cu susţinerea 
Asociaţiei Moldovenilor din Ungaria, care au ţinut să aducă mai 
aproape sufletele moldovenilor aflaţi în această ţară, în cadrul unui 
eveniment organizat pe data de 14 decembrie 2019.

Gazdele au pregătit bucate tradiţionale (mămăliga şi brânzoaicele 
fiind pregătite chiar în plină desfăşurare a evenimentului, sub privirile 
curioase ale celor mici, dar şi cu încurajarea şi admiraţia părinţilor 
şi bunicilor) şi vin moldovenesc, oferite cu generozitate oaspeţilor.

A fost apreciat cu aplauze un program de colinde, apoi „Pluguşo-
rul” (cu versuri adaptate contextului). În mesajul adresat audienţei, 
Excelenţa Sa Oleg Țulea, ambasadorul Republicii Moldova la Budapes-
ta, a mulţumit celor prezenţi pentru interesul manifestat în vederea 
promovării tradiţiilor moldoveneşti. A urat un an plin de sănătate şi 
împliniri în casa fiecăruia, multe realizări pentru Moldova şi pentru 
moldoveni. Preşedintele Asociaţiei Moldovenilor din Ungaria, Oleg 
Damașcan, s-a alăturat cu un mesaj de felicitare şi o urătură adusă 
de prin părţile Sorocăi.

Diana Osadcii
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Institutul Cultural Român a anunţat recent că, de la vernisajul din 2 oc-
tombrie 2019, peste 50.000 de persoane au vizitat expoziţia Brâncuşi de 
la Bruxelles. Evenimentul descris drept cea mai vastă prezentare a operei 
cunoscutului sculptor în Belgia urmează să îşi prelungească programul până 
în luna februarie, informează Mediafax.

„Datorită succesului înregistrat, expoziţia Brân-
cuşi »Sublimarea formei« se va prelungi”, anunţă 
Institutul Cultural Român. 

Evenimentul organizat în cadrul seriei de ma-
nifestări Europalia România a adus pentru prima 
dată în Belgia opera lui Constantin Brâncuşi, pio-
nier al modernismului. „Sublimarea formei” aruncă 
o privire unică asupra artistului şi a studioului său 
prin sculpturi iconice, fotografi e uimitoare, lucrări 
de Auguste Rodin şi alţi contemporani precum 
Medardo Rosso, Man Ray şi Fernand Léger.

În noiembrie anul aceasta am fost aşa de 
norocoasă încât datorită unei invitaţii am ajuns 
să vizitez oraşul Bruxelles. În ziua când aveam 
avionul era ploaie şi frig. În aşa condiţii am por-
nit eu la ora 5 dimineaţa din Ferihegy spre Belgia.

Am avut mai multe puncte de repere, dar da-
torită faptului că „ghidul meu” a fost un prieten 
de al meu, care lucrează în cadrul instituţiilor 
UE, în prima zi am început cu clădirile UE, unde 
fără el nu puteam să ajung. Am ascultat cu en-
tuziasm ce îmi povestea despre „coridoarele 
secrete”, despre sălile de conferinţă pe care le 
văd şi în ştiri, şi despre spaţiile pentru media. 
Dar am văzut şi nişte sculpturi ale unor artişti 
europeni, dar şi ale artiştilor din România şi 
Ungaria. Aceste clădiri reflectă foarte bine atmosfera postmodernă 
din anii de pe urmă şi stilul high-tech din zilele contemporane.

De fapt, „misiunea” mea principală a fost să vizitez EUROPALIA, 
care este o bienală din Bruxelles, unde ţara-oaspete din acest an a fost 
România. Evenimentul principal a fost expoziţia cu titlul „Sublimarea 
formei” în Bozar. Aici am văzut capodoperele lui Constantin Brâncuşi. 
A fost un miracol pentru mine să văd cu ochii mei „Léda”, „Sărutul”, 
„Domnişoara Pogany” şi alte creaţii renumite. Aceste sculpturi erau 
subiecte de examen şi în studiile mele de facultate. După ce le-am 
văzut pe viu, m-am convins şi eu de ce sculpturile acestea l-au făcut aşa 
celebru pe Brâncuşi în toată lumea. Au mai fost expuse şi documente 
personale al artistului, ca de pildă cărţi poştale scrise de către Marcel 
Duchamp, Tristan Tzara, Francis Picabia, Fernand Léger sau Erik Satie.

În Muzeul Artelor Plastice Belgiene am vizitat şi expoziţia Dalí – 
Magritte. Aici am întâlnit o lume suprareală inspirată de nişte animale 
cu corpuri exagerate, cu corpul uman, care a fost total exagerată. M-am 
aflat într-o lume total deformată, dar totuşi inspirată de realitate.

Bineînţeles, la Bruxelles au fost şi atracţii 
„obligatorii” de văzut, ca de exemplu simbolul 
oraşului, statueta Manneken Pis (care în reali-
tate este foarte drăguţă, dar foarte mică), clă-
dirile arhitectului Victor Horta, Cauchie House, 
care sunt construite şi decorate după stilul Art 
Nouveau.

Pe lângă artă şi arhitectură, am mai gustat 
ceva şi din fenomenele mai tactile belgiene. 
Ca de pildă, din cartofi i pai care este o mâncare 
naţională belgiană, şi în frigul din oraş şi târziu 
spre seară ne-a picat foarte bine. După mâncare 
am mai gustat o specialitate la berăria Le Chirio, 
unde „specialitetea casei” este half–half-ul, care 
înseamnă că chelnerii meseriaşi ne servesc cu 

un pahar, care este umplut pe jumătate cu şampanie, şi pe jumătate 
cu vin. Atracţia este că paharul este aşa de plin încât nu se poate bea 
normal, numai dacă ne aplecăm la masă peste paharul nostru şi aşa ne 
sorbim primele înghiţituri. Tradiţia aceasta e valabilă şi până în zilele 
de astăzi, căci toţi vecinii de masă aşa au băut half-half-ul, de la vârsta 
de 30 zeci de ani până la vârsta de 80 de ani, duminică seara la Chirio. 
Este un gest frumos că belgienii ţin la tradiţiile  lor şi în zilele de azi.

Am mai participat şi la un concert de fanfare cu o trupă turcească, 
la un miniconcert cu proiecţii în atmosferă de Crăciun, am vizitat şi 
piaţa centrală istorică unde se află şi clădirea clasică a primăriei.

Pe clădiri am constatat că apar câteodată şi grafi ttiuri după „Smurfs”. 
Am traversat liniile de tramvai, unde se cântă piesa „Formidable” a lui 
Stromae. Nu pot să zic nici eu altceva decât că Bruxelles este un oraş 
formidabil. Uneori mi s-a părut prea riguros, dar de cele mai multe 
ori interesant. Un oraş unde cultura apare la nivel înalt şi unde istoria 
se întămplă şi în zilele de astăzi la cel mai înalt nivel.    

                                                                                                                           Adela Kiss 

Am fost la Bozar, în Bruxelles,
ca să-l întâlnesc pe Brâncuşi

Bozar

 Expoziţia Brâncuşi
a fost prelungită
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„Înţelegându-i pe străbunii mei”
– conferinţă şi workshop la Arad

Ziua Culturală a Românilor din Bătania

Asociaţia „Iris Research” din Arad a organizat, în ziua de 5 decembrie, 
conferinţa şi workshop-ul „Înţelegându-i pe străbunii mei – Pâinea cea 
de toate zilele”, din cadrul proiectului Healthy Traditions – Science for 
Next Generation (eMS ROHU 285), finanţat de Uniunea Europeană 
în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. Proiectul este 
implementat de Asociaţia „Iris Research” din Arad, în calitate de be-
neficiar şi de Universitatea de Vest din Timişoara şi Liceul Românesc 
„Nicolae Bălcescu” din Jula, în calitate de parteneri.

Prelegerile prezentate au fost dedicate în general pâinii pline de sim-
bol, hranei trupeşti, dar mai cu seamă aceleia „pentru sufletele tuturor 
participanţilor, cu smerenie şi cu gând curat, în postul Crăciunului”!

Au susţinut prelegeri şi au salutat asistenţa coordonatorii acestui 

Evenimentul cultural organizat de către Autoguvernarea Româ-
nească şi Fundaţia „Lucian Magdu” din Bătania în fiecare iarnă, în 
preajma sărbătorii Naşterii Domnului, a avut loc pe 13 decembrie, 
la Căminul Cultural din oraş.

Ca de fiecare dată, pentru a putea oferi clipe şi momente mi-
nunate tuturor participanţilor, la Ziua Culturală a Românilor din 
Bătania au colaborat familiile româneşti din Bătania, grădiniţa şi 
şcoala românească, Biserica Ortodoxă Română, unite aici pentru 

proiect prof. dr. Claudia Crina Toma, preşedinta Asociaţiei „Iris Research” 
Arad, prof. dr. Otilia Hedesan de la Universitatea de Vest Timişoara şi 
prof. dr. Maria Gurzău Czeglédi de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula.

La evenimentul care a reunit mai mulţi conferenţiari universitari, 
antropologi şi voluntari din cadrul proiectului au fost prezentate 
prelegeri despre treptele etnofarmacologiei în Europa şi în România, 
iar majoritatea conferenţiarilor au avut o temă comună a acestei zile, 
care a fost „pâinea cea de toate zilele”: aceasta fiind prezentată ca 
hrană sfântă care uneşte lumea, ca terapie şi simbol. Evenimentul s-a 
încheiat cu un concert de colinde oferit de copiii de la şcoala generală 
din localitatea Galşa, judeţul Arad, coordonator pr. Adorian Lucian Trif 
şi cu o recepţie cu bucate tradiţionale româneşti.                                   A.B.

un program cultural deosebit. Aşadar, primii care au ocupat scena 
au fost copilaşii de la grădiniţa românească, aceştia fiind urmaţi de 
elevii Şcolii generale „Lucian Magdu”, care au prezentat o scenetă de 
Crăciun şi au interpretat colinde. 

Au continuat atmosfera de sărbătoare două coruri din România, 
care au încântat publicul cu un concert de colinde, Corul „Armonia”, 
al Catedralei Vechi din Arad, dirijat de Ovidiu Boar şi Corul Psaltic 
„Sfântul Ioan Damaschin” din Arad, condus de pr. Gabriel Streulea. A.B.

FOAIA
românească16 20/27 DECEMBRIE   2019foaia@foaia.hu ℓ  FESTIVITATE  ℓ



Serbarea de Crăciun a copiilor
din Chitighaz

În seara zilei de vineri, 13 decembrie, pe scena Căminului Cultural 
din Chitighaz a avut loc serbarea tradiţională de Crăciun, oferită 
de preşcolarii de la grădiniţă şi de elevii şcolii generale româneşti, 
clasele 1-8, din această localitate.

La eveniment au participat circa 300 de persoane şi multe oficia-
lităţi, între care s-au numărat Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria şi Locţiitorul Episcopiei Daciei 
Felix, pr. Florin Olteanu, paroh la Chitighaz, Florin Trandafir Vasiloni, 
Consulul General al României la Jula, Gheorghe Cozma, preşedintele 
Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, Bertold Netea, vice-
preşedinte AŢRU, Emese Tripon Rákóczi, primarul comunei Chitighaz, 
Rákóczi Attila, directorul Oficiului Guvernamental din Bichişciaba, 
Tolnai Péter, referent pentru relaţiile cu minorităţile în cadrul Con-
siliului Judeţean Bichiş. 

Serbarea a fost deschisă de doamna director Erica Borbély, care 
i-a salutat pe toţi şi le-a urat bun venit, după care a subliniat fru-
museţea acestor sărbători ce ne pregătesc pentru a întâmpina aşa 
cum se cuvine Naşterea Domnului, care este aşteptată şi de copiii 
de la grădiniţa şi şcoala generală românească de aici cu programe 
frumoase, noi şi variate, cu bucurie şi multă muncă depusă special 
pentru această serbare de Crăciun.

Cei mai mici, de la grădiniţă, au început serbarea prin cântece de 
Crăciun, dansuri specifice vârstei şi voie bună, care s-a transmis cu 
uşurinţă spectatorilor.

Cei mai mari, din diferite clase (de la clasa 1-a, până la a 8-a), 
împărţiţi în mai multe echipe şi având costume speciale, au cântat 
în cor colinde tradiţionale, au spus versuri şi poezii, au dansat jo-
curi populare şi au prezentat obiceiuri tradiţionale din Chitighaz, 
cu prilejul sărbătorilor: închipuind o familie numeroasă, formată 
din bunici şi nepoţi, care îşi amintesc împreună de felul în care se 
aştepta odinioară vremea Crăciunului în mijlocul acestei comunităţi 
tradiţionale româneşti din Ungaria, ilustrată apoi de alte grupe prin 
cântece şi dansuri, sau prin obiceiul mersului cu turca, executat 
exemplar prin profesorul îndrumător, îmbrăcat în costumul specific. 
De asemenea, dansuri moderne, prezentate cu mult talent, au fost 
la rândul lor, foarte apreciate de public şi răsplătite cu aplauze, la 
fel ca şi întregul program. 

La final, cu lumânări în mână, copiii au cântat şi au urat tuturor: 
Sărbători Fericite!                                                                                        BPEORU
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Integramă IARNĂ

Să râdem … de Revelion

După Revelion, doi tipi beau într-un bar:
– Tu de unde eşti? întrebă unul dintre ei. 

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior
Căutări: P; S; F; A; F; PIRAMIDALI; COTIRE; 
IN; ZAT; RISIPI; TOL; DEECIS; LUCIDA; UTA; 
ROBI; ATU; FILE; AGERA; O; IRIGA; AB; IO; 
ARATA; E; VATAMATOR; PIVOT;TATA; PAR; 
COTET; TAR; PARATI; REPETITII.

Discuţie după Revelion Blugi de Revelion

Revelionul gemenilor

Publicitate din presa interbelică 
referitoare la activităţile casni-
ce de sâmbăta ale străbunicilor. 
Cuvântul Poporului, Sălişte, 1931.

După petrecerea de Revelion, prietena lui Bulă îi dă un 
telefon şi-l întreabă:
– Cum ţi-ai petrecut Revelionul, Bulişor? Cum ai fost îm-
brăcat? 
– Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de Revelion.
– Deci, ai făcut Revelionul în blugi! 
– Da, am făcut în blugi de Revelion!! Ziua mondială a durerii de cap

– Ce sărbătorim în prima zi a anului? 
– 1 ianuarie este ziua mondială a durerilor 
de cap. 

– Cum ai petrecut de Revelion? 
– Splendid! Am primit opt cereri în căsătorie.
– Şi ce ai făcut? 
– Am acceptat patru, cred că pentru un an 
îmi ajung. 

– Din Bucureşti! 
– Şi eu sunt tot din Bucureşti. În 
ce an te-ai născut? 
– 1988. 
– Uau! Şi eu tot în 1988! În ce 
lună? 
– Iulie. 
– Incredibil! Şi eu tot în iulie! 
În ce zi? 
– 14. 
– Nu pot să cred! Şi eu tot pe 14! 
Şi continuară să bea şi mai tare… 
Între timp, intră în bar un al trei-
lea tip care îl întrebă pe barman 
ce mai e nou după Revelion: 
– Nimic, iar s-au îmbătat geme-
nii ăştia şi nu se mai recunosc! 
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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 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 AŢRU
5700 Jula, str. Sáros nr. 17
Director: Mariana Negreu Vetró
E-mail: info@dokkozpontgyula.hu

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

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

...................................................
30  DECEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Re-
trospectiva anului 2019 17.55: Încheiere...................................................
31  DECEMBRIE  (Szabó Zsolt)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: În aju-
nul Anului Nou ascultătorii emisiunii 
„O voce românească” sunt invitaţi să 
cunoască legenda lui Pavel, fiul mora-
rului, viaţa Sarmizei Bilcescu, precum şi 
o filă a revistei radiofonice de etnogra-
fie şi folclor „Izvoraşul” 17.55: Încheiere ........................................................
1  IANUARIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: În 
prima zi a noului an – cu ajutorul unor 
relatări şi convorbiri – vom petrece câ-
teva clipe frumoase în România. Cu 170 
de ani în urmă Franz Liszt a susţinut la 
Bucuresti al treilea concert dat la Pala-
tul Vodă Bibescu, la invitaţia domnului 
Ţării Româneşti. Concertul a avut loc la 1 
ianuarie 1847. O convorbire realizată cu 
un etnograf din Seghedin, specializat în 
molinologie, ne va introduce în discipli-
na care se ocupă cu cercetarea morilor. 
În vara anului trecut, Gheorghe Jancsin 
din Budapesta a petrecut mult timp 
în România, vizitând mai multe zone. 
A fost în Bucovina, în Banat, la Marea 
Neagră şi în multe alte regiuni, iar în 
prima ediţie a anului 2020 ne va povesti 
despre aceste excursii. 17.55: Încheiere........................................................
2  IANUARIE  (Ştefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: 30 de 
ani de la Revoluţie. Cum au trăit acele 
momente membrii comunităţii româ-
neşti din Ungaria 17.55: Încheiere........................................................
3  IANUARIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg 
România – Istoria românilor în 100 
de momente esenţiale 17.25: Sarea 
în bucate – emisiune de gastronomie 
românească 17.55: Încheiere........................................................
4  IANUARIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: File 
de calendar popular 16.30: De dor şi 
drag – emisiune de folclor realizată 
de Daniela Băcilă /Radio Timişoara 
17.15: Program de muzică uşoară – tru-
pa Cargo din Timişoara, înfiinţată în 
1985 17.55: Încheiere........................................................
5  IANUARIE  (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 ROMÂNEASCĂO VOCE ROMÂNEASCĂ
 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe
...................................................
„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...................................................

        ZÂMBIŢI!
...................................................

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

miercuri, 1 ianuarie, Duna TV, ora 7.20
miercuri, 1 ianuarie, Duna World, ora 13.50

De Anul Nou, telespectatorii Ecra-
nului nostru se vor putea bucura de 
o selecţie de valori folclorice. Vom 
evoca cele mai frumoase momente 
înregistrate în anul 2019, oferindu-vă 
posibilitatea de a revedea interpreţi 
şi programe de excepţie.

Realizator: Ştefan Crâsta

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

miercuri, 25 decembrie, Duna TV, ora 7.20
miercuri, 25 decembrie, Duna World, ora 13.50
Cu 30 de ani în urmă, cei care deja 
am fost în viaţă, am trăit un Crăciun 
cu totul special, fericit dar presărat 
cu spaimă şi tristeţe. În emisiunea 
în limba română a postului public de 
televiziune din Ungaria din prima zi 
de Crăciun ne vom aduce aminte de 
acele zile euforice de neuitat, când 
poporul din România şi-a cucerit 
libertatea.
Realizator: Ştefan Crâsta

...................................................
23  DECEMBRIE  (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: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoa-
ra) 17.55: Încheiere........................................................
24  DECEMBRIE  (Iulia Kaupert)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Im-
portanţa familiei şi a sărbătorii Naş-
terii Domnului – de vorbă cu pastorul 
Petrică Creţu (Micherechi) şi cu pasto-
rul Doru Hnătiuc (Oradea) / Crăciunul 
copilăriei – povestesc redactorii emisi-
unii 17.55: Încheiere........................................................
25  DECEMBRIE  (Szabó Zsolt)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: 
Preasfinţitul Părinte Siluan, episco-
pul românilor din Ungaria transmite 
ascultătorilor tradiţionalul mesaj cu 
ocazia sărbătorii Naşterii Domnului. 
Gânduri bune şi mesaje de sărbătoare 
vor fi transmise şi de pastorul bisericii 
baptiste din Micherechi, Petrică Cre-
ţu, pastorul bisericii penticostale Be-
tel, Florin Ghiuro şi slujitorul bisericii 
penticostale numărul 1 din Micherechi, 
Viorel Bogdan. Mihaela Bucin, şefa Ca-
tedrei de limba şi literatura română din 
Seghedin va recita poezia „Toată casa 
mea” de Benone Burtescu. Crăciunul 
la curţile domneşti şi o scurtă istorie a 
colindelor sunt alte subiecte pregătite 
pentru ascultători în emisiunea specială 
din 25 decembrie. 17.55: Încheiere........................................................
26  DECEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Co-
rul Pro Musica din Jula a susţinut un 
concert de colinde la Catedrala Sfântul 
Nicolae din Jula, împreună cu corul 
Parohiei Bratca (România) 16.30: So-
ţii Bandula din Chitighaz, distinşi cu 
premiul „Pentru Păstrarea Tradiţiilor” 
17.00: Festivalul de Colinde, organizat 
de coregraful Gheorghe Gros, preşedin-
tele Asociaţiei Culturale Române din 
Chitighaz 17.55: Încheieree........................................................
27  DECEMBRIE  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Re-
trospectiva anului 2019 17.55: Încheiere........................................................
28  DECEMBRIE  (Ştefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Re-
trospectiva anului 2019 17.55: Încheiere........................................................
29  DECEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Re-
trospectiva anului 2019 17.55: Încheiere

IREMEDIABIL, -Ă, iremediabili, 
-e, adj. Care nu se poate reme-
dia, îndrepta; neremediabil; care 
este fără leac. g (Adverbial) Cu 
desăvârşire, categoric, definitiv. 
[Pr.: -di-a-] – Din fr.  irrémédia-
ble, lat. irremediabilis.
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