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P e pagina sa de Facebook, Autoguvernarea pe Țară a Ro-
mânilor din Ungaria anunță noi decizii ale președinte-

lui Gheorghe Cozma, care, consultându-se cu ceilalți membri ai 
Adunării Generale a decis următoarele: „Starea de urgență este 
instaurată din nou și odată cu ea și noile dispoziții juridice. În 
această situație, Adunarea Generală a Autoguvernării pe Țară a 
Românilor din Ungaria și Comisiile acesteia nu se întrunesc. În 
această situație de urgență, președintelui îi revine dreptul de a 
lua deciziile, însă înainte de luarea deciziilor președintele Ghe-
orghe Cozma cere opinia fiecărui deputat, pentru a nu încălca, 
în această perioadă dificilă, principiile administrative. Pe baza 
agendei de lucru planificată pentru luna noiembrie și a opiniilor 
deputaților, au fost luate următoarele decizii: aprobarea planului 
de lucru și divizarea orarului pentru instituțiile de învățământ; 
modificarea bugetului pe anul 2020; aprobarea planului de audit 
intern pentru anul 2021; modificarea condițiilor de subvenționare 
pentru organizațiile civile și autoguvernări; clarificarea rezoluțiilor 
anterioare luate de Adunarea Generală; stabilirea condițiilor de 
concurs pentru postul de director al Centrului de Documentare 
și Informare al AȚRU și decizia de acordare a distincției „Pentru 
Românii din Ungaria” pe anul 2020. În acest an, premiul i se va 
acorda postum domnului Tiberiu Juhász, fost președinte și șef al 
Oficiului Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, cel 
care a lucrat pentru comunitatea românească, practic, toată via-
ța și care ne-a părăsit prea devreme. Îi vom păstra vie și veșnică 
amintirea!”, se arată în comunicatul AȚRU. 

Pe 12 decembrie se împlinesc 37 de ani de la moar-
tea, în anul 1983, a renumitului actor român Amza 
Pellea. Unul dintre cei mai mari actori din cinemato-
grafia română, maestrul și celebrul Amza Pellea s-a 
născut la 7 aprilie 1931, la Băilești, într-o familie cu 
cinci copii. A absolvit cursurile Colegiului Național 
Carol I din Craiova, fiind un reprezentant al promoției 

de aur a teatrului românesc. Amza Pellea a jucat la Teatrul Națio-
nal din Craiova, Teatrul Mic, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie și 
Teatrul Național din București, unde s-a impus ca unul dintre actorii 
consacrați ai scenei românești. La Festivalul de Film de la Moscova, 
din 1977, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul lui 
Manlache Preda din filmul „Osânda”, o ecranizare de Sergiu Nicolaes-
cu. Amza Pellea a interpretat atât personaje istorice (Vlădica Hariton 
din Tudor din Vladimiri de Mihnea Gheorghiu, Voievodul Basarab 
din Croitorii cei mari din Valahia de Al. Popescu, rolurile din Tudor, 
Răscoala, Haiducii, Dacii, Columna, Mihai Viteazul), cât și personaje 
contemporane (Ailincii din Secunda 58 de Dorel Dorian, Manole din 
Somnoroasa aventură de T. Mazilu), dar și personaje din repertoriul 
clasic universal (Esteban din Fântâna turmelor de Calderon, Horațiu 
din Hamlet, Platonov din Un Hamlet de provincie de Cehov).

A rămas probabil în conștiința publicului prin rolul domnitorului 
din Mihai Viteazul și prin rolul comic al lui Nea Mărin, binecunos-
cutul personaj de sorginte populară, care i-a relevat atât de bine 
disponibilitățile pentru comedie.

A decedat în decembrie 1983, la București, la vârsta de doar 52 
de ani și își doarme somnul de veci în cimitirul Bellu din București.

Calendar ortodox

Părerile autorilor nu coincid întotdeauna cu opinia Redacției. Responsabilitatea 
juridică pentru conținutul articolelor publicate în Foaia românească aparține 
autorilor. Foaia românească nu garantează publicarea textelor nesolicitate 
de redacție.

Pe copertă: Ministrul ungar al agriculturii a vizitat și serele
                            din Micherechi

Poza săptămânii

................................................................................................................
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Omul săptămânii
Amza Pellea

14 decembrie, luni, Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian
      și Apolonie (Post)
15 decembrie, marți, † Sf. Sfi nțit Mc. Ele�terie; Sf. Mc. Antia
      și Suzana (Dezlegare la ulei și vin)
16 decembrie, miercuri, Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă
     Teofana (Post)
17 decembrie, joi, Sf. Prooroc Daniel și Sf. 3 tineri: Anania,
      Azaria și Misail  
18 decembrie, vineri, †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian
      și Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului
     (Dezlegare la ulei și vin)
19 decembrie, sambătă, Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie,
      ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Sâmbăta dinaintea
      Nașterii Domnului) (Dezlegare la pește)
20 decembrie, duminică, Înainteprăznuirea Nașterii Domnului;
      Sf. Sfi nțit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei. Duminica
      dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai
      Domnului; Genealogia Mântuitorului)

Votare cu… dezinfectare

Decizii ale președintelui 
AŢRU

Concurs pentru ocuparea
postului de director

al Centrului de Documentare 
și Informare al AŢRU

Această revistă a fost tipărită cu sprijinul parțial 
al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
Conținutul acestei reviste nu reprezintă poziția oficială 
a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

www. mprp.gov.ro

/ Sursa foto: Facebook/Tát Margit

A dunarea Generală a Autoguvernării pe Țară a Românilor din 
Ungaria a lansat pe site-ul său (atruroman.hu) concursul 

pentru ocuparea postului de director al Centrului de Documentare 
și Informare al AȚRU.

Sarcinile de îndeplinit ale conducătorului CDI sunt: activitate 
culturală publică; păstrarea și promovarea culturii și tradițiilor 
naționalității române; dezvoltarea participării la nivel de comuni-
tate și social; asigurarea condițiilor pentru o dezvoltarea continuă; 
asigurarea continuă pentru transmiterea valorilor tradiționale la 
nivel de comunitate; asigurarea unui spațiu cultural la nivel de 
comunitate; crearea și funcționarea echipelor culturale; promo-
varea utilizării limbii materne; protejarea patrimoniului cultural; 
activități publice culturale și de socializare a comunității; activi-
tăți muzeale, organizarea de expoziții temporare și permanente; 
realizarea de legături culturale internaționale. 

Dosarele de concurs pot fi depuse până pe 14 decembrie 2020.
Detalii despre concurs pe site-ul AȚRU: atruroman.hu.
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Câți cetățeni români au votat în Ungaria?

Consulatul General al României la Seghe-
din, Catedra de limba română a Facultății 
„Juhász Gyula” a Universității din Seghedin și 
Asociația Culturală a Românilor din Seghedin 
a organizat în ziua de 1 Decembrie o întâlnire 
online cu tema „Consulatul General al Româ-
niei la Szeged – 22 de ani de diplomație”. 

Votul în străinătate pentru alegerile par-
lamentare din România s-a încheiat odată 
cu închiderea ultimelor secții de votare de 
pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Ame-
ricii și Canadei, la ora locală 21.00 (07.00 
ora României), relatează agenția Agerpres.

Românii din afara țării au avut la dispo-
ziție două zile pentru a vota la acest scrutin. 
După închiderea urnelor în țară duminică 
la ora 21.00, în diaspora votul a continuat. 
Procesul electoral în străinătate s-a desfășu-
rat pe parcursul a 59 ore, în funcție de diferențele de fus orar. Procesul 
electoral a decurs în condiții bune pe toată durata desfășurării. În cazul 
niciunei secții de votare din străinătate nu s-a impus prelungirea votării 
după ora locală 21.00, în conformitate cu prevederile art.88 din Legea 
nr 208/2015, menționează MAE într-un comunicat de presă.

În total, în afara României au votat 265.490 de alegători, dintre care 
244.161 la secțiile de vot (față de 106.038 cetățeni români la alegerile 
parlamentare din 2016) și restul prin corespondență. Cea mai mare 
prezență la vot în diaspora s-a înregistrat în Italia (48.387 de alegători), 

Republica Moldova (37.632), Spania (33.576), 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord (31.507), Germania (30.493), Franța 
(11.695), conform platformei online a Biro-
ului Electoral Central. Pentru alegerile par-
lamentare, în străinătate au fost organizate 
748 de secții de votare și, de asemenea, s-a 
putut vota prin corespondență. 

În Ungaria, alegătorii au putut vota în 
șapte secții de votare. În Budapesta au fost 
câte două secții, la Ambasadă și la Institutul 

Cultural Român, iar câte o secție a fost la Consulatul General al Româ-
niei de la Seghedin, la Consulatul General al României de la Jula și, 
pentru prima dată, a fost deschisă o secție de votare și în localitatea 
Biharkeresztes.

În Budapesta au votat în total 1416 cetățeni români (pe liste su-
plimentare) și 6 (pe liste de corespondență). La Seghedin numărul 
votanților a fost de 88 de persoane, la Jula au votat 72 (+1) persoane, 
iar la Biharkeresztes s-au prezentat la urnele de votare 290 de cetățeni 
români.                                                                                                                               E.Ș.

Alegeri parlamentare în România 2020

La reuniune au fost prezenți online mai mulți membri ai comuni-
țății românești din Seghedin și din județul Ciongrad. După intonarea 
imnurilor de stat al Ungariei și României, Daniel Banu, consul general 
al României la Seghedin a transmis mesajul de 1 decembrie al Ex-
celenței Sale Marius Lazurca, ambasadorul României la Budapesta, 
după care a vorbit despre activitatea consulatului, dar și despre buna 
colaborare cu comunitatea și instituțiile românești din Seghedin. 
Au luat cuvântul: Ştefan Crâsta, PS Episcop Siluan, Mihaela Bucin, Ti-
beriu Boca, Eva Iova-Şimon și invitata de la Timișoara, Otilia Hedeșan, 
profesor al Universității de Vest Timișoara. La întâlnirea online au 
trasmis meseje de prietenie românilor din Ungaria și foștii consuli 
generali de la Seghedin, primul consul general, Andrei Oancea și Radu 
Florea, fost consul general la Seghedin, actualmente consul general 
la Stuttgart. Aceste mesaje adresate românilor din Ungaria ne-am 
gândit să le redăm și noi, în „Foaia românească”, prin bunăvoința 
domnului consul general Daniel Banu, pentru a ajunge aceste mesaje 
la cât mai mulți cititori.

*
„Dragi conaționali din Ungaria, s-au scurs peste 15 ani de la în-

cheierea activității mele de consul general la Seghedin, cu toate 
acestea, gândurile nostalgice navighează adesea spre acea perioadă. 
Neîndoielnic cele mai plăcute amintiri sunt legate de contactele pe 
care le-am avut cu românii din Ungaria. Am rămas pentru totdeauna 
marcat de acțiunile și dorința majorității conaționalilor noștri de 
a-și manifesta fără echivoc apartenența la românism, la asumarea 
rădăcinilor etnice și cultivarea tradițiilor. Am avut privilegiul de a 
întreține relații și lega prietenii cu persoane de mare calitate umană 
și intelectuală, care m-au răsfățat cu atenția și prietenia lor. Sunt 
conștient că nu am reușit să fac tot ceea ce aș fi dorit să fac pentru 

Întâlnire online și mesaje de suflet,
pe 1 Decembrie, la Seghedin

comunitatea românească din Ungaria, însă eforturile mele au fost 
răsplătite de fiecare dată cu simpatie și generozitate de dumnea-
voastră. Dragi conaționali, având în vedere afecțiunea și respectul pe 
care vi le port, vă rog să-mi îngăduiți să vă îndemn ca în continuare să 
fiți sensibili la ideea de apartenență la etnia română. Nu precupețiți 
efortul de a cultiva limba maternă, de a promova cultura, tradițiile și 
valorile românești. Personal consider că o mai mare unitate și coezi-
une a românilor ar putea constitui o bună premisă pentru afirmarea 
specificului românesc cultivarea și valorificarea culturii și tradițiilor 
naționale. Dumnezeu să-i ocrotească pe români.” 

Semnează: Andrei Oancea, consul general la Seghedin în perioada 
1997–2004

*
„Cu mare bucurie îmi îndrept gândurile spre Seghedin, oraș care 

rămâne un popas luminos deopotrivă în viața și în cariera mea. Bucuria 
care îmi însoțește gândurile către Seghedin o datorez cu prisosință oa-
menilor din comunitatea română de acolo, pe care am avut privilegiul 
să-i cunosc și aș îndrăzni să spun, cărora am reușit să le câștig prietenia, 
într-un cuvânt vouă tuturor, dacă îmi permiteți să mă exprim astfel. 
Țin să salut inițiativa care îmi oferă ocazia să mă adresez românilor 
din Seghedin și din alte părți ale Ungariei și să-i mulțumesc pentru 
asta domnului ambasador și domnului consul general, actualmente, 
Daniel Banu, colegul și prietenul meu.
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Dragi creștini,
Anul 2020 s-a dovedit a fi pentru întreaga 

omenire un al marilor provocări. Omenirea a 
fost și este încă încercată din punct de vedere 
social, economic, medical, politic și, nu în cele 
din urmă, spiritual. Pandemia provocată de vi-
rusul SARS-CoV-2 a determinat ca omenirea să 
ia decizii altă dată inimaginabile. Școlii închise, 
spectacole suspendate, libertatea de mișcare 
îngrădită, spitale aglomerate, biserici închise 
și altele. În aceste împrejurări, din perspectivă 
creștină se pun două întrebări. Prima este cum 
am ajuns aici? Iar cea de-a doua: cum să ieșim 
din această situație? Răspunsul la aceste două întrebări ne este oferit 
în Sfânta Scriptură.

La prima întrebare răspunsul este că omenirea s-a îndepărtat de 
Cel Preaînalt. Necredința în Dumnezeu, formalismul religios, absența 
dragostei față de aproapele și alte păcate au atras ca un magnet con-
secințe precum foamete și boli, cataclisme naturale, violență și altele. 

Cât privește răspunsul la întrebarea cum să ieșim din aceas-
tă situație, răspunsul a fost dat omenirii încă pe vremea lui 
Solomon. Atunci Dumnezeu a spus: „Când voi închide cerul, și 
nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când 
voi trimite ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este 
chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, și va căuta Fața Mea, și 
se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta 
păcatul, și-i voi tămădui țara.» (2 Cronici 7:13-14). 

Dragi creștini, suntem în perioada de advent, iar realitățile 
crude pe care le vedem ne provoacă pe fiecare din noi la sme-
renie, rugăciune și pocăință. Aceasta este soluția vindecării 
noastre și a lumii în care trăim. În ajutorul nostru acum două 
mii de ani a venit însuși Fiul lui Dumnezeu. Să-i căutăm Fața 

cerându-i să ne ierte păcatul și să ne vindece țara. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze!

Petrică Crețu păstor, Biserica Baptistă din Micherechi

* Mesaj transmis credincioșilor din Micherechi, pe vreme când sunt 
închise bisericile din cauza pandemiei.

Într-o lume atât de agitată,
Într-o lume atât de zbuciumată,
Într-o lume atât de divizată,
Într-o lume atât de bolnavă,
Într-o lume în care oamenii vor să construiască 

o societate nouă şi modernă şi să îndrepte 
omenirea spre o direcţie pe care o numesc ei: 
siguranţă, fericire şi o viaţă mai bună NIMENI 
NU ÎŢI POATE LUA DREPTUL DE A CREDE ÎN 
DUMNEZEU!

Dragi cetățeni ai comunei Micherechi, oameni 
credincioși indiferent de convingerea religioasă 
pe care o aveți, bătrâni, tineri și copii, mă adresez 
vouă și tuturor celor ce vor citi acest articol; doresc ca binecuvântarea 
lui Dumnezeu să fie peste noi toți!

Anul calendaristic 2020 va rămâne în istorie pentru întreaga ome-
nire ca fiind un an al virusului SARS-coV-2. Acest an a trecut foarte 
repede, pentru unii a trecut ușor iar pentru alții mai greu; dar, pentru 
noi a fost un an de îndurare căci Dumnezeu a binecuvântat zona de 
aici, comuna Micherechi și locuitorii ei.

NUMELE DOMNULUI SĂ FIE GLORIFICAT!
Nu vreau să vă vorbesc despre un virus SARS-coV-2, el este îngăduit 

de Dumnezeu, ci vreau să vă vorbesc despre un Dumnezeu mare, care 
vindecă, care dă viață și mântuiește așa cum scrie în cuvântul lui: 
„Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (Ioan 3:15)

De aceea, nimeni nu îți poate lua dreptul de a crede. Unii oameni 
cred în performanța lor chiar dacă nu au ajuns niciodată să realizeze 
ce și-au propus, alții cred în ideile lor, alții în numele lor. Da! Toți 
oamenii au dreptul să creadă ce vor ei, fie spre binele lor , fie spre 
osânda lor. Dar noi ne încredem în Dumnezeu aşa cum găsim scris: 
„Dumnezeu în adevăr, n-a trimis pe fiul  său în lume ca să judece lumea, 
ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar 
cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în Numele singurului 
Fiu a lui Dumnezeu.” (Ioan 3:17-18)

Ne mai desparte câteva zile de frumoasa sărbătoare a nașterii 
Domnului și fiecare credincios se pregătește cu diferite lucruri care 
au devenit obiceiuri de sărbători, fie că vorbim despre îmbrăcăminte, 
mâncare, luminițe sau alte lucruri specifice acestor  sărbători, vă sfă-
tuiesc ca în această sărbătoare de Nașterea Domnului, să ne gândim 
la ceea ce am realizat până acuma pentru suflet și să ne apropiem 
mai mult de Dumnezeu. Nu la voia întâmplării s-au închis bisericile 

în acest an 2020, totul este sub controlul lui Dumnezeu, 
dar ne trage un semnal ca noi să-L iubim mai mult pe el și 
părtășia cu aproapele nostru. Doresc ca acest sfârșit de an 
să fie un timp al judecății noastre, ce am făcut și ce trebuie 
să facem de acum înainte.

„Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în 
lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru 
că faptele lor erau rele.” (Ioan 3:19)

Un poet contemporan cu noi (Puiu Chibici) a scris urmă-
toarele versuri frumoase, citindu-le aș vrea să lăsăm în urma 
noastră toate lucrurile care ne depărtează de Dumnezeu și 
să ne apropiem de el.

La final vreau să-ți reamintesc: nu îți poate lua nimeni dreptul de 
a crede în Dumnezeu!

Să ne ajute pe toți Dumnezeu ca să fim mai buni, mai credincioși, 
mai uniți, mai cu frică de Dumnezeu și mai iubitori, așa cum ne-a 
iubit Dumnezeu.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a adat pe singurul 
său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” 
(Ioan 3:16)

Cu multă dragoste pentru toți cititorii acestui articol.
Rob și slujitor al Bisericii Penticostale „Betel” Micherechi,

Ilie Puha

* Mesaj transmis credincioșilor din Micherechi, pe vreme când 
sunt închise bisericile din cauza pandemiei.

Se naște iar Isus, pentru a câta 
oară?
El stă la ușă tot plângând
Înfrigurat şi tremurând
Şi-ţi bate la inimă blând, dar tu 
îl ţii afară

Se naște iar Isus, de-atâția ani 
întruna
Doar la Crăciun îți amintești
Serbezi pasiv și același ești
Şi-n obiceiuri strămoşeşti te 
scalzi întotdeauna.

Se naște iar Isus, se naște din 
Fecioară
Deschide-ți ieslea inimii
Şi cântă azi cu îngerii
Azi încă îl mai poți primi, poate-i 
ultima oară.

Trezește-te acum prietene și 
frate
Nu te-nșela serbând hazliu
Isus e-n cer, Isus e viu
Primește-L până nu-i  târziu, să 
poţi scăpa de moarte.

Aceasta este soluția vindecării noastre
și a lumii în care trăim *

Nimeni nu îți poate lua dreptul de a crede în Dumnezeu!*
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Întâlnire online și mesaje de suflet, pe 1 Decembrie, la Seghedin
(Urmare din pagina a 3-a)

Imagini despre românii din Ungaria,
la o expoziție online de la București

Prin natura activității diplomatice și consulare, noi venim în contact 
permanent cu români dezrădăcinați, cu sau fără voia lor. Românii din 
Ungaria sunt într-un fel dezrădăcinați de generații întregi și numai 
ei știu cât de complicat este să-și proiecteze identitatea în realitățile 
cotidiene. Cu toate acestea sunt oameni care își deschid inima și su-
fletul către românii de acasă sau risipiți prin alte unghere ale lumii, 
iar pentru asta vă suntem recunoscători. Știu că un reper primordial în 

destinul vostru complex este și Ziua Națională a României pe care am 
sărbătorit-o întotdeauna împreună atât cât m-am aflat și eu printre 
voi, la Seghedin. Vă rog pe toți de aceea să primiți urările mele cât se 
poate de calde și de sincere de sănătate, fericire, prosperitate, de mult 
noroc, numai bucurii și împliniri. La mulți ani tuturor!”

Radu Florea, consul general al României la Seghedin
A.B.

Institutul Cultural Român, prin Compartimentul Comunități Istori-
ce, a organizat, începând cu data de 27 noiembrie 2020, pe pagina de 
Facebook a Compartimentului Comunități Istorice și pe site-ul ofi cial 
al Institutului Cultural Român, o expoziție online dedicată românilor 
din următoarele spații: Maramureșul istoric / Maramureșul din dreapta 
Tisei (regiunea Transcarpatia, Ucraina), regiunea Voivodina / Banatul 
sârbesc (Serbia) și Crișana (Ungaria).

„Scopul expoziției este de a ne aminti cu ocazia Zilei Naționale a 
României că în afara granițelor statului român există comunități ro-
mânești foarte puțin cunoscute de publicul larg, a căror istorie merită 
și trebuie cunoscută”, argumentează organizatorii pe site-ul ICR. „Ex-
poziția are ca temă comunitățile istorice românești din Maramureșul 
istoric, Banatul sârbesc și partea de Crișana din Ungaria, deoarece 
acestea sunt cele a căror existență este strâns legată de momentul 
istoric de la 1 decembrie 1918 și de efectele tratatelor de pace ulterioare 
prin care s-au trasat noile granițe ale statului român. La momentul 
respectiv anumite teritorii din Maramureș, Crișana și Banat, locuite 
majoritar de români, au revenit altor state, făcând în prezent parte 
din Ucraina, Ungaria, respectiv Serbia. În prezent românii din aceste 
comunități au nevoie de sprijinul statului român pentru a-și afi rma 
identitatea culturală și lingvistică în cadrul statelor ai căror cetățeni 
sunt”, se mai arată în comunicatul ICR.

Sursele fotografi ilor din cadrul expoziției: Gheorghe Marina: foto-
grafi i comunitatea românească din Maramureșul istoric (Ucraina); Eva 
Iova-Şimon și Anca Becan – revista „Foaia românească” din Jula (Unga-
ria): fotografi i comunitatea românească din Ungaria; Diana Ocolișan 
și Camelia Bugar – Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina: 
fotografi i comunitatea românească din regiunea Voivodina (Serbia).

Pozele sunt disponibile în cele trei albume de pe pagina de Facebook 
a Compartimentului Comunități Istorice: „Românii din Maramureșul 
din dreapta Tisei (regiunea Transcarpatia, Ucraina)”, „Românii din 
Ungaria”, „Românii din Voivodina (Serbia)”.

Pe 3 decembrie s-a stins din viață 
Ioan Ruja, fost dascăl la Școala gene-
rală română din Micherechi.

Născut pe 29 mai 1938, din părinții 
Ioan Ruja și Eva Cora, a fost cel mai 
mare dintre cei cinci frați. După ter-
minarea școlii generale din sat, și-a 
continuat studiile la Liceul Românesc 
din Jula, după care a terminat un curs 
de perfecționare de dascăl. A început 
să lucreze la școala din sat în anul 
1957, unde a învățat zeci de generații 
să scrie, să citească. A predat aici mai 

bine de 40 de ani, până în 1998, când s-a pensionat. Între 1979 
și 1998 a îndeplinit și funcția de director adjunct al școlii.

S-a căsătorit în anul 1963, cu Eva Rocsin, cu care au trăit 
împreună într-o căsnicie fericită timp de 55 de ani. Au avut 
împreună trei fi i: Ionica, Zoltan și Tibi (acesta din urmă s-a 
stins din viață la câteva zile după naștere). Din partea celor doi 
fi i au avut trei nepoate (Norina, Roxana, Panni). 

După pensionare, Ioan Ruja s-a retras din viața școlară și a 
trăit numai pentru familie.

Cu doi ani în urmă, după moartea soției sale, a rămas văduv. 
Ioan Ruja s-a stins din viață la 82 de ani. Își doarme somnul 

de veci, alături de soția lui, în cimitirul din Micherechi.
Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!                   E.Ș.

S-a stins din viață dascălul Ioan Ruja
din Micherechi
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Redacția „Foaia românească” din Jula lansează un concurs de desene povestite pe tema:

„Cum va fi  Crăciunul în vreme de pandemie?” 

Cine poate participa la concurs?
 La concurs pot participa elevi din clasele 1–8 ale școlilor generale românești. 

Cum se poate concura?
 Fiecare participant va trimite un desen despre tema enunțată în titlu, însoțit de o descriere
 de 4–5 propoziții în cazul elevilor din ciclul primar, și de 10–14 propoziții în cazul elevilor
 de la clasele V–VIII.
 Descrierea desenului trebuie să fi e obligatoriu în limba română.  

Până când se pot trimite lucrările?
 Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este: 13 decembrie 2020.

Detalii tehnice:
 Așteptăm creațiile voastre prin email, pe adresa redacției Foii:  foaia@foaia.hu 
 Este foarte important ca în email să precizați următoarele informații: numele concurentului,
 clasa și școala la care învățați.
 Atât desenele cât și descrierile (compunerile) trebuie să fi e lucrări proprii, originale!

Evaluare:
 Creațiile vor fi  apreciate de un juriu alcătuit din membrii redacției. 
               Cele mai reușite desene și compuneri vor fi  publicate în numărul de Crăciun al „Foii românești”.

Premii: 
 Cele mai reușite lucrări (trei desene și povestea lor) vor fi  premiate cu cadouri
 (seturi de desenat și cărți în limba română). 
 Toți participanții vor primi câte un caiet de notițe și pix cu sigla revistei.

Cum va fi  Crăciunul
în vreme de pandemie?

Cum va fi  Crăciunul
în vreme de pandemie?

Concurs de desene povestite pentru școlarii români din Ungaria

În acest an, nimic nu a fost cum ne-am obișnuit. Paștile le-am petrecut separați de bunici, o parte din orele 
de la școală s-au ținut online, multe dintre taberele de vară au fost anulate, nici excursiile cu familia nu au fost 
atât de lipsite de griji cum ne-am fi  dorit. Acum, doar copiii de grădiniță și cei de școală generală învață în mod 
tradițional, ceilalți elevi de la licee și studenții de la facultăți din nou învață în mod online. 

Dar, iarna a sosit și Crăciunul se apropie cu pași repezi. Probabil și acesta va fi  altfel decât ne-am obișnuit. 
Vom colinda online? Moș Crăciun nu va mai veni prin horn ci prin internet? Vom putea sta oare cu toată familia 
în jurul mesei de Crăciun? Cum credeți că va fi ? Cum vă doriți să fi e?
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Ziua de 1 Decembrie,
sărbătorită la grădinița din Bătania

Copii de la Grupa Bambi a Grădiniței românești din Bătania 
au sărbătorit Ziua națională a României pe 1 Decembrie prin 
activități desfășurate la grădiniță, iar cei care nu au putut fi pre-
zenți au participat alături de colegii lor și doamna educatoare au 
trimis fotografii sau s-au conectat online cu ajutorul părinților. 

Copiii, îndrumați de doamnele educatoare, au aflat mai 
multe despre simbolurile naționale ale României, despre fap-
tele de vitejie ale ostașilor români, despre modul de înfăptuire 
a Marii Uniri. Cei care au fost la grădiniță au mai discutat cu 
doamnele educatoare despre ce reprezintă această zi, despre 
harta României și despre drapel, iar copiii de acasă au trimis 
fotografii pe grupul de facebook al grupei, cu ei îmbrăcați în 
costum popular. Apoi a sosit momentul ca acest eveniment să 
fie marcat printr-o mică serbare cu cântece și poezii.            A.B.
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O pasiune de o viață,
cu un beneficiu pentru sănătatea noastră

– De când ai descoperit că ai aceas-
tă pasiune pentru citrice și când ai 
început să cultivi acești arbori?

– Este greu de zis de când am 
avut această pasiune pentru că, 
de fapt, a început ca o anumită 
„joacă”. M-am „pricopsit” cu un 
lămâi cam prin 2008, dar nu l-am 
băgat în seamă. Făcea fructe, dar 
nu în exces. Mai târziu, aflasem că 
s-a deschis pe lângă piața Obor 
din Arad un fel de pepinieră a unui 
italian, care se numea Terasa Ver-
de. Acel magazin de plante avea 
într-o proporție uriașă citrice și 
alte plante mediteraneene ca ro-
dii, Aloe Vera, etc și palmieri. Atunci, cu un coleg de-al meu, am fost 
acolo întâmplător și am rămas plăcut surprins de aceste „mere de 
aur”, cum mai erau numite prin secolul al XVI-lea în Firenze – Italia, 
de familia Del Medici, cei mai mari colecționari de citrice ai Italiei 
Renascentiste târzii. Savoarea, culoarea și frunzele ca „lancea” făceau 
din citrice copaci extrem de atractivi și deosebiți. Am cumpărat de la 
Terasa Verde, care s-a închis între timp, din păcate, un lămâi pe care 
îl am și astăzi. Apoi, cu trecerea timpului tot mi-am mai achiziționat 
de la diferiți crescători din România câte o plantă, două, pe an. Se 
întâmpla deci din 2010.

– Ce tipuri de citrice cultivi?
– Astăzi dezvoltându-mă am ajuns să dețin circa 35 de specii de 

citrice, unele unicat în România. Mai ales cele din familia Micro-Citrus 
și aș specifica aici Glauca și Papuana, cunoscute de colecționari drept: 
„limette de deșert australiene”. Toate aceste plante, pentru că iarna 
trebuie să fie ferite de îngheț și ger, le țin într-o seră sau orangerie 
făcută anul trecut (2019) în anexa casei mele. Dețin, la ora actuală, 
specii frumoase de citroni, portocali, lămâi, lime, fingerlime, mandarini, 
clementini, grapefruit, kaffir.... Şi era să uit: un dafin foarte frumos.

– Cum, cu ce metode ai grijă ca ele să aibă roade cât mai bogate?
– Nu voi dezvolta mult acest subiect pentru că, se prea poate, să 

intru în detalii tehnice de agronomie, pe care mulți nu le vor înțelege. 
Mă limitez doar la a spune că citricele sunt mari iubitoare și consu-
matoare de lumină și umezeală. Dacă le oferi aceste condiții și acest 
echilibru între cele două elemente menționate anterior cu siguranță 
îți vor aduce fructe minunate. Bineînteles, să nu uităm, că din martie 
până în noiembrie trebuie să le fertilizăm cu îngrășăminte speciale, 
dacă aveți organice e şi mai bine, bogate în fier, magneziu și alți nu-
trienți indispensabile lor. Să nu uităm că ele cresc la noi în ghiveci și 
substratul (pământul) nu are cum să le ofere în mod natural nutrienții 
de care au nevoie decât dacă le „ajutăm” noi cu acești fertilizatori.

– Ce beneficii conferă pentru sănătate aceste fructe și de ce ar trebui să le 
consumăm cât mai des?

– Dacă ne referim cu precădere la lămâi, da, au beneficii extraor-
dinare pentru sănătate. Menționăm aici aportul extraordinar de acid 
citric (VITAMINA C), pe care citricele le conțin într-o proporție uluitoare. 
Să nu uităm că sunt printre cele mai bogate fructe în Vitamina C din 
lume. Ele ajută la formarea imunității, contra răcelii, gripei și DA, și 
contra virusului SarS-Cov2, că tot suntem în pandemie. Consumați 
lămâi, ceaiuri de lămâie și marmeladă. Avem deci leacul la îndemână 
contra răcelii și gripei.

– În România în momentul de față câți cultivatori există pentru 
aceste feluri de citrice?

– Din câte știu eu – și sunt în contact cam cu tot ceea ce înseamnă 

cultivatori, florării, pepiniere –, 
în România suntem o mână de 
oameni care avem această pasi-
une. Aș putea să spun că suntem 
la început. Dar sunt încrezător în 
viitor și am prieteni care vor să 
își sporească colecțiile, la fel ca 
mine, ne susținem și ne încurajăm 
reciproc.

– Pe viitor în ce fel ai dori să îți 
dezvolți pasiunea aceasta?

– Am două direcții pe care 
vreau să le urmez și aceste direcții 
sunt strâns legate între ele. Vreau 
să mai construiesc într-un spațiu 
al curții casei unde locuiesc încă 

o orangerie cu dotările aferente ei: încălzire, luminătoare și rafturi 
speciale și îmi doresc să îmi „sporesc” colecția. Legat de această parte 
sunt permanent în contact cu familia Lenzi și Oscar Tintori din Pescia, 
printre cei mai mari producători de citrice din Toscana, dar și cu alți 
crescători privați tot din Italia. Aș menționa Sicilia, chiar cu români 
stabiliți acolo și care au pepiniere de citrice și deja le-am dat comenzile 
pe primăvara viitoare, deoarece acest sezon, din cauza temperaturilor, 
este încheiat la noi în România. Plantele deja sunt pregătite de iernat.

– Ce sfaturi ai avea pentru cei care ar dori să înceapă să cultive aceste citrice?
– Să încerce să își cumpere prima dată un lămâi. Să se intereseze 

de îngrijirea acestuia, să intre pe grupul nostru de Facebook: „Iubitori 
de plante citrice și mediteraneene – ROMANIA” și acolo îi voi sfătui eu 
direct, cu amabilitate și prietenie. Lămâiul se cultivă greu în apartament, 
pentru că este prea cald și lui iarna nu îi trebuie multă căldură. Dacă 
are până la 15 grade e perfect și lumina de lângă un geam, dar dacă 
e pus lângă un calorifer și are peste 15 grade Celsius cad frunzele și, 
în final, se poate pierde. Primesc zeci de întrebări pe săptămână cu 
privire la aceste aspecte, care sună cam așa: îmi moare lămâiul, ce să 
fac? Eu le răspund: „Trimite-mi, te rog, o poză să văd unde e amplasat 
și atunci mă iau cu mâinile de cap… Așa că sfatul meu este să vă gândiți 
bine când îi cumpărați și să le asigurați condiții nu doar vara, când îi 
scoateți în curte ci și iarna, când trebuie să îi băgați în casă, la iernat. 

Dar, una peste alta, citricele sunt niște plante speciale și extraordi-
nare. Cu ele aducem zona Mediteranei în casa noastră, sunt un bene-
ficiu enorm pentru sănătatea noastră prin rodul pe care îl produc și 
simțim, oarecum, iubirea și mângâierea lor în fiecare gust al lămâilor, 
portocalelor, lime-urilor, pe care le savurăm.

Anita Laszlo

Numele lui Claudiu Condurache este unul cunoscut în comuni-
tatea românească din Jula. El a fost timp de 6 ani arhidiaconul 
Preasfințitului Episcop Siluan, în Catedrala „Sf. Nicolae” din Jula. 
După această perioadă, împreună cu familia lui s-au mutat în 

Arad, unde în curtea casei lor cresc cele mai neobișnuite soiuri 
de citrice. Pe lângă slujirea ca arhidiacon în Catedrala Arhiepi-
scopală „Sf. Treime” din Arad și pasiunea de fotografie, Claudiu 
își dedică timpul liber cultivând arbori de pe toate continentele. 
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Participare românească la Colocviile internaționale
ale revistei Nedeia – „Banatul Viu la 2020”, Ediția a VI-a

Cadre didactice de la Catedra de Limba Română a Universității din 
Seghedin au participat, în 27–28 noiembrie 2020, la Colocviile interna-
ționale ale revistei Nedeia, în care au fost abordate teme de etnologie 
legate în principal de regiunea Banatului, organizată online de Cen-
trul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Caraș-Severin, România. Colocviile internaționale ale revistei Nedeia 
– „Banatul Viu la 2020”, Ediția a VI-a, au avut ca temă a acestei ediții 
„Cultura tradițională – provocări contemporane“, temele prezentărilor 
variind de la elemente legate de portul tradițional românesc, nunta 
tradițională la români, gastronomie tradițională românească sau fol-
clorul muzical bănățean, până la provocările contemporane legate de 
tradițiile și de folclorul românesc de astăzi. Moderatorul și coordonato-
rul manifestării a fost redactorul-șef al revistei Nedeia, Angelica Herac, 
referent de specialitate al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin. Alături de cercetători, 
muzeologi, profesori din toate regiunile României, au fost prezenți 
online și specialiști români din Republica Moldova, Serbia și Ungaria.

Despre comunitatea românească din Ungaria au vorbit cadre di-
dactice ale Catedrei de Limba Română a Universității din Seghedin: 
conf. dr. Mihaela Bucin a realizat o prezentare deosebit de interesantă și 
inedită legată de Cenadul Unguresc: „Povestiri despre crucea de granit. 
Un monument neobișnuit de la Cenadul Unguresc”, iar lector drd. Iudit 
Călinescu a prezentat câteva aspecte interesante legate de mâncărurile 
tradiționale românești din această zonă: „Gastronomie tradițională la 
românii din Ungaria“. Dr. Mihaela Bucin aduce în atenția participanților 
un monument inedit aflat pe terenul arabil extravilan care aparține 
localității Cenadul Unguresc, cunoscut ca „Crucea de la Cenadul Ungu-
resc”, dar numită de localnici și „Belezi kőkereszt” – ”Crucea de la Belez”, 
Belez fi ind numele unei localități dispărute, cât și „crucea lui Ladislav 
Cumanul”, un rege din dinastia Arpadiană, care a domnit între 1272–1290 
și care a fost înmormântat în cadrul Episcopiei (romano-catolice) de la 
Cenadul Vechi, pe celălat mal al Mureșului, dacă ne raportăm la locul 
pe care se află crucea monolitică. Legenda conform căreia sub crucea 
din hotarul Cenadului Unguresc se află mormântul regelui Ladislav Cu-

manul, persistă și astăzi. O a doua legendă are la bază faptul că această 
cruce e pusă în legătură cu răscoala țărănească antifeudală condusă 
de Gheorghe Doja. În 1514, pe colina pe care se afla atunci localitatea 
Belez, s-a situat tabăra secuiului Doja, iar conform legendei crucea ar 
fi  fost amplasată pe locul în care a fost tras în țeapă, sau chiar pe locul 
în care ar fi  fost înmormântat episcopul de Cenad, Csáki Miklós.

Despre gastronomia tradițională a românilor din Ungaria a vorbit 
drd. Iudit Călinescu, ea pornind de la ideea că alimentația tradițională 
a constituit o componentă importantă a patrimoniului cultural imate-
rial al oricărei comunități, constituind și în prezent o marcă identitară 
importantă pentru românii din Ungaria, în special când e vorba des-
pre preparate ritualice sau legate de anumite sărbători. Ea prezintă 
câteva dintre cele mai importante preparate care au și în prezent o 
puternică încărcătură simbolică și ritualică, cum ar fi  coliva, prescura, 
paștile, colacii de pomană, ouăle vopsite și colacii preparați de Paștile 
Morților, colacul de Crăciun sau cel de nuntă, etc. Alături de acestea 
sunt descrise și cele mai importante alimente și preparate care există 
și azi în viața cotidiană a românilor, de la preparatele din aluat dospit 
până la prăjiturile de casă realizate și astăzi (cu mac sau cu nucă) sau 
cele mai importante mâncăruri de post, consumate mai ales în trecut 
de românii din Ungaria: „crumpe cu boț”, „zamă părgălită”, „înnodate”, 
„cloape”, „păsulă groasă cu cureti”, „șaușpec”, „moșocoarnă”, „rătișe”, 
„pogace cu mujdei”, etc.

Este importantă prezența temelor legate de comunitatea românească 
din Ungaria în orice conferință științifi că românească, creându-se astfel 
punți nu doar între comunitățile științifi ce ci și între românii de o parte 
și de alta a graniței, românii din Ungaria fi ind reprezentați și aici prin 
două elemente interesante legate de identitatea românească: pe de o 
parte poveștile și legendele păstrate în jurul unui monument dintr-o 
localitate cu populație românească și pe cealaltă parte de gastronomia 
tradițională, ca parte importantă a patrimoniului românesc cultural 
imaterial. 

Lector drd. Iudit Călinescu
Catedra de Limba Română a Universității din Szeged

Să cunoaștem mai bine orașul Jula!
Autoguvernarea Românească din Jula și săptămânalul „Foaia românească”  publică concursul

Concurs cu premii pentru toți cititorii Foii românești

Comunitatea ortodoxă din 
cartierul Orașul Mic Românesc 
a avut la început doar o capelă, 
unde a slujit preotul Teodor 
Ilovici. Biserica ortodoxă de azi, aflată pe strada Jász Lukács, 
a fost târnosită la 14 octombrie 1864, de către Procopie 
Ivașcovici, episcopul Aradului. Care este hramul acestei 
biserici?

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

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

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

Întrebarea săptămânii:

Decembrie / 2

În fi ecare număr, vom publica o întrebare legată de oraşul Jula,
la care aşteptăm răspunsurile pe email (foaia@foaia.hu) sau pe messenger (https://www.facebook.com/foaiaromaneasca).

Răspunsurile corecte pot fi  trimise până în ziua de marţi, 15 decembrie (ora 24.00).
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Un polițist găsește pe malul mării o lampă gen 
cea a lui Aladin.
O ridică, o deschide și dinăuntru iese, evident, 
un duh.
– Șefu’, m-ai eliberat, îți îndeplinesc trei dorințe!
– Vreau mai întâi o halbă de bere care să nu se 
golească niciodată!
Zis și făcut. Apare halba, bea polițaiul de se 
satură, halba tot plină. Varsă din ea pe jos, dar 
halba rămâne plină.
– Nemaipomenită chestia asta! Poți să-mi mai 
dai încă două?

Un ardelean, întors recent dintr-o excursie la 
Londra, îi povestește prietenului lui:
– Am cunoscut o englezoaică și, cu toate că nu 
știu engleza și nici ea româna, ne-am înțeles de 
minune. I-am desenat o farfurie cu mâncare și 
direct m-a luat la un restaurant. I-am desenat 
un pahar și ea m-a luat la un bar, și tot așa până 
spre dimineață, când ea mi-a desenat un pat. 
De unde naiba a știut ea că sunt tâmplar?

Ora de sociologie:
– Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia, 
explică profesorul. Bulă, tu nu ești atent!
– Ba da, domnule profesor.
– Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate 
din buzunar 1.000 de lei?
– Vrăjitor, domnule profesor.

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe 
Bulă:
– Bulă, cum îi zici lui Ștrulă, în engleză, „Ștrulă, 
vino încoace”! 
– Ștrulă, come here!
– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo”?
Stă Bulă, se gândește un pic, apoi răspunde 
sigur pe el:
– Mă duc în partea cealaltă și îi zic: „come here”!

Integramă ZVONURI

„Berliner” sau „The Cam-
paign”, filmul cunoscutului 
regizor salontan Marian Cri-
șan a putut fi urmărit vinerea 
trecută, în avanpremieră, în 
mediul online. Lungmetrajul, 
care este realizat chiar în Sa-
lonta, a fost premiat la Festi-
valul Internațional de la Moscova.

Filmul spune povestea unui politician originar din Moldova, Mocanu, 
care își dorește să ajungă europarlamentar și ajunge, din întâmplare, 
în Salonta, un mic orășel de provincie. Acesta este primit și găzduit de 
un localnic, Viorel, care este tractorist. Pelicula urmărește încercarea 
intrusului de a se pune bine cu toți locuitorii orășelului și de a pune 
la cale o campanie electorală menită să aducă cât mai multe voturi.

Din distribuție fac parte actorii Ion Sapdaru (Mocanu), Ovidiu Crișan 
(Viorel), Maria Junghietu, Sorin Cociș, Ion Rușcuț, George Dometi, Petre 
Ghimbășan, Eugen Ţugulea și Ioana Chițu.

Pelicula este distribuită internațional de către Picture Tree Interna-
tional. Scenariul este semnat de Marian Crișan și Gabriel Andronache, 
imaginea de Oleg Mutu, scenografia Simona Pădurețu, costumele Anca 
Miron și Sonia Constantinescu, montajul de Tudor Pojoni, iar producătorii 
filmului sunt Marian Crișan și Anca Puiu.

În octombrie, „Berliner" a primit, la cea de-a 42-a ediție a Festivalului 
Internațional de la Moscova, Premiul „Keen Eye" – Russian Cinema 
Club Federation.

Comedia este cea de-a patra creație a regizorului Marian Crișan, 
care mai este cunoscut de public pentru filmele „Morgen”, „Rocker” și 
„Orizont”, dar și pentru miniseria produsă de HBO România – „Valea 
Mută”.

Dezlegarea acestei integrame o găsiți în numărul următor!

Dezlegarea integramei din numărul anterior

„Berliner”, o peliculă filmată în Salonta
și premiată la Moscova

Clic: P; M; SERIF; RIAL; CC; SU; HUME; S; T; SE-
MEN; SCLEROZE; T; HULA; IZMA; MIC; METEO; 
MIE; LIANA; ANOST; ELAN; ESTET; ARI; OC; 
URDA; HM; IMAM; RAIA; REPROBABIL.

Glume
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Soră lume

...................................................
14 DECEMBRIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri 
17.00: Ştiri, date meteo 17.10: De dor 
şi drag – emisiune de muzică populară 
realizată de Zoe Fuicu (Radio Timişoara) 
17.55: Încheiere........................................................
15 DECEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de 
calendar 16.30: Reportaje, interviuri  
17.00: Ştiri, date meteo 17.10: Eu aleg 
România: Ascultă-ţi muzica! 100 de 
melodii ale românilor 17.30: La ceas de 
taină – Gabriela Rusu Păsărin/Radio 
România 17.55: Încheiere ........................................................
16 DECEMBRIE  (Stefan Crasta)
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........................................................
17 DECEMBRIE  (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii 
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista 
presei/Anca Becan 17.30: Reportaje, in-
terviuri 17.55: Încheiere
........................................................
18 DECEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri, 
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de ca-
lendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00: 
Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg România 
– Istoria românilor în 100 de momente 
esenţiale 17.25: Izvoraşul – Revistă de 
etnografie şi folclor / Gabriela Rusu 
Păsărin, Radio România 17.55: Încheiere........................................................
19 DECEMBRIE  (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: File de 
calendar popular 16.30: Clubul supor-
terilor (reluare) 17.00: De dor şi drag – 
emisiune de folclor realizată de Daniela 
Băcilă /Radio Timişoara 17.55: Încheiere........................................................
20 DECEMBRIE  (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În 
lumea credinţei” – emisiune religioasă 
ecumenică 17.00: Program retrospectiv 
17.55: Încheiere

Ana Blandiana

CHIVERNISI, chiver-
nisesc, vb. IV. (Pop. 
și fam.) 1. Tranz. A a 
ministra, a conduce. 
2. Tranz. și refl. A face 
economii; a agonisi. 3. Refl. și tranz. 
A ajunge sau a face să ajungă la o si-
tuație materială bună; a (se) căpătui, 
a (se) pricopsi. 4. Tranz. și refl. A (se) 
aproviziona; a (se) îndestula. – Din 
ngr. kivérnisa (aor. lui kivernó).

„Dacă mi-ar cere cineva să spun 
numele unui singur sentiment 
pe care mi l-a trezit lumea prin 
care am trecut, aș răspunde fără 
ezitare compasiunea, despre care 
cu timpul am înțeles că este o 
treaptă a înțelegerii și o formă 
de cunoaștere. Dacă aș accepta 
că această carte este o carte de că-
lătorii, atunci itinerarul acestora 
leagă între ele punctele de sprijin 
ale înțelesului și nefericirii lumii 
prin care am trecut, în timp ce – 
schimbându-se – acestea au de-
venit repere ale schimbării mele.

Într-un anume fel, această car-
te continuă Falsul tratat de manipu-
lare. Așa cum aceea nu era o carte 
de memorii, deși era construită 
din fragmente de amintiri, aceas-
ta nu este o carte de călătorii, deși 
capitolele ei descriu întâmplări 
din străinătate. Folosesc acest 
termen, străinătate, cu întreaga 
greutate pe care o avea înainte 
de ’89; în ultimii treizeci de ani, 
amestecul lumilor l-a erodat și 
l-a golit de conținut – nu numai 
prin dispariția frontierelor, ci și 
prin sentimentul de înstrăinare de 
acasă. Acest sentiment ciudat este 
mai apăsător azi decât în timpul 
dictaturii, pe care o simțeam ca pe 
o apăsare exterioară, nu lăuntrică, 
în profunzime, ca acum.

În Fals tratat de manipulare am 
încercat să compun din fragmen-
te de amintiri un portret al țării. 
Acum este vorba despre lume.” 
— ANA BLANDIANA

Pe copertă: autoarea pe turnul 
din Pisa, anii ’70, foto de Romulus 
Rusan

Volumul a apărut recent la Edi-
tura Humanitas.

O VOCE ROMÂNEASCĂ
RECOMANDĂRILE
NOASTRE ADRESE UTILE

 –  viaţa şi tradiţiile românilor
     din Ungaria

 –  lectură, teatru,
     film, internet

Abonaţi-vă la

la preţul 
de anul trecut!

-FOAIAe

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

Contact:
MTVA Studioul din Seghedin

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

e-mail: roman@radio.hu

O VOCE ROMÂNEASCĂ – 
EMISIUNE RADIOFONICĂ 
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

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

CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lectură

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

miercuri, 16 decembrie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 16 decembrie, Duna World, ora 13.45
Sfântul Nicolae este ocrotitorul Ca-
tedralei Episcopale din Jula, unde 
în ziua de duminică, 6 decembrie, 
Preasfințitul Părinte Siluan a săvâr-
șit Sfânta Liturghie Arhierească, dar 
din cauza pandemiei de coronavirus 
la slujbă au participat mai puțini 
clerici și credincioși, ca în anii tre-
cuți. „Dacă nu voi mai fi… mesaj din 
Rai” – este titlul unei cărți apărută 
în 2020, cam la un an de la moartea 
unei soții și mame dragi. Volumul 
conține proză și poezii despre viața 
și personalitatea celei care a fost 
Olga Czikora, născută Borșa, origi-
nară din Bedeu. Autoarea cărții este 
fiica răposatei, Czikora Ildikó.
Realizator: Tiberiu Boca

...................................................
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Ministrul ungar al agriculturii în vizită la Micherechi

În ziua de 1 decembrie, ministrul ungar al agriculturii Nagy 
István a făcut o vizită la Micherechi, unde a vizitat piața și 
gospodarii din satul bichișean, răspunzând la invitația primă-
riei locale. Programul de trei ore a ministrului în localitatea 

românească din Ungaria a conținut vizitarea pieței agricul-
torilor, inaugurată în această vară și a făcut vizite la diferiți 
gospodari și comercianți localnici, dar a fost să vadă și fabrica 
de paste făinoase.

Ministrul agriculturii a fost întâmpinat la Micherechi de 
conducerea comunei, în frunte cu primărița Margareta Tat, 
care ne-a mărturisit despre scopul acestei vizite următoare-
le: „Piața din Micherechi a fost inaugurată în luna iunie, dar 
dorința noastră de la început a fost ca să-l putem saluta în 
comuna noastă pe ministrul agriculturii Nagy István. Dacă 
facem o comparație între numărul localnicilor și numărul 
gospodarilor, la Micherechi sunt cei mai mulți care se ocupă 
cu legumicultura. Pentru asta ne-am gândit că trebuie ca 
domnul ministru să ne cunoască personal, deoarece legea 
gospodarilor, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021, o să 
fie importantă pentru noi. Sper că am reușit să ne pregătim 
cum se cuvine, pentru ca această zi să fie un eveniment mar-
cant pentru domnul ministru, într-o localitate așa de mică, 
cu doar două mii de locuitori și unde pământul nu este de 
cea mai bună calitate, dar totuși cu gospodari de seamă care 
cultivă castraveți și multe alte legume. Oamenii au așa mare 
dorință să facă pași înainte și așa mare dorință au să lupte 
din zi în zi pentru viitorul lor.”

Alături de primărița Margareta Tat și viceprimarul Zsolt 
Goron, ministrul dr. Nagy István s-a întâlnit cu comercianții 
și cu sătenii la piața agroalimentară din centrul satului, a 
vizitat fabrica de paste făinoase, ferma de vite Marhamajor 
Srl., serele cu castraveți ale legumicultorului Cristian Cora și 
firma de cumpărare angro fructe și legume a întreprinzăto-
rului Bondár Attila.

Ministrul s-a arătat mulțumit de rezultatele micherecheni-
lor, dar și de sârguința lor inclusiv în vreme de plină pandemie: 
„Producătorii de aici pot fi mândri pe bună dreptate pentru 
rezultatele lor. Producția castraveților este ceva fantastic 
și am dorit să văd acest lucru și personal. Primăvara, când 
ne-a lovit primul val al coronavirusului am avut greutăți și a 
trebuit să aducem măsuri în funcționarea pieții de desfacere. 
Atunci am hotărât să vin la Micherechi, pentru că aici cele mai 
multe familii sunt implicate în această formă de producție. 
Ieri, Parlamentul a votat pachetul de legi privind impozitarea 

gospodăriilor familiare, iar acest fapt deschide noi dimensiuni 
și pentru gospodarii din Micherechi. Poate aduce noi posi-
bilități de venit în plus, despre care înainte nici nu visam. O 
gospodărie familiară de acum înainte va putea produce cu o 
impozitare minimă până la 80 de milioane de forinți. Aceasta 
este o posibilitate nouă, pe care neapărat am vrut s-o spun 
producătorilor localnici. Dar am vrut să văd și cu propriii mei 
ochi cum se pregătesc pentru sezonul următor, cum lucrează 
în sere, și ce voință au de lucra în plină pandemie. Pentru că 
avem nevoie și de brațele muncitoare ale gospodarilor din 
Micherechi, pentru a duce la bun sfârșit și anul agronomic 
viitor. Suntem la piață și este copleșitoare gama de produse 
pe care le fac gospodarii localnici. Avem de toate: legume, 
fructe, produse lactate, carne, dulciuri și miere. Deci, avem 
și apicultori. Este fantastic că într-o localitate atât de micuță 
se acoperă tot spectrul agriculturii. Oamenii stau de vorbă 
unii cu alții, cu toate că se ține cont de regulile speciale, piața 
este centrul vieții economice locale. Acest lucru mă întărește 
în convingerea că piețele locale trebuie dezvoltate cu orice 
preț. Am adus vestea pentru gospodarii de aici că avem un 
proiect în cadrul căruia se pot obține maximum 15.000 de 
euro pentru micii gospodari, care astfel își pot dezvolta gos-
podăria și producția. Iar pentru a ajunge mai ușor pe piață 
avem și un proiect pentru dezvoltarea valorificării, a piețelor 
locale. Acest proiect se adresează primăriilor, având o limită 
de 100 de milioane de forinți cu scopul de a amenaja piețe-
le la nivelul secolului al XXI-lea. Aici s-a amenajat această 
piață fantastică și se vede că oamenii o agreează. În final, 
10% din produsele alimentare din țară se vând la astfel de 
piețe. Cred că este vorba despre un potențial fantastic, pe 
care dorim să-l mai dezvoltăm, pentru că aici sigur că se 
vând produse locale, prin care se întărește economia locală, 
iar prin aceasta trăiesc mai bine familiile locale. Aceasta este 
o mare responsabilitate socială, economică și politică”, ne-a 
declarat ministrul Nagy István.

Ștefan Crâsta
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