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Următorul număr al revistei noastre va apărea
pe 8 ianuarie 2021.

Vă mulțumim că ne citiți!

C u ocazia Crăciunului şi 
a Anului Nou, vă dorim 

sărbători pline de linişte, odih-
nă, pace sufletească şi împlinire. 
Fie ca de Crăciun să vi se îndepli-
nească toate dorinţele, iar Anul 
Nou să vă surprindă alături de 
cei dragi. Sărbători fericite şi La 
mulţi ani!

Uniunea Culturală
a Românilor
din Ungaria

C răciun cât mai luminos, 
iar anul care vine să vă 

aducă speranţa unui nou înce-
put, sănătate, înţelepciunea de 
a aprecia fiecare zi prin micile 
bucurii pe care vi le oferă,  pace 
în suflet şi sănătate. La mulţi ani!

Redacția
săptămânalului

„Foaia românească”

Şi totuşi va apărea: 
„Calendarul românesc 2021”

Dăruiţi familiei şi prietenilor
ABONAMENT

Preţuri neschimbate şi în 2021!
1 an – 6240 ft I 6 luni – 3120 ft I 3 luni – 1560 ft

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

1 an – 3500 Ft

Plata o puteţi face direct în contul nostru bancar:
Editura NOI Román Lap- és Könyvkiadó

Numele băncii: K&H Bank Zrt, Gyula
Nr. de cont: 10402623–26291185–00000000

La menţiuni vă rugăm să semnalizaţi ce fel de 
abonament doriţi, la revista tipărită sau cea electronică

(în acest caz vă rugăm să vă trimiteţi
şi adresa de email la foaia@foaia.hu).

Abonamente la E-Foaia primim şi din străinătate.
Numărul contului (în euro): 

K&H Bank Zrt, Gyula
10402623-49505750-51511024

IBAN: HU 50 1040 2623 4950 5750 5151 1024
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Pe urma stelei strălucite ce-a 
izvorât din infinit
Trei magi, sătui de contem-
plare, încălecară şi-au pornit…

Ca trei lunateci prinşi de-un 
farmec, nici nu priviră înapoi,
Ci s-avântară-n largul lumii, 
naivii, gârbovii eroi.

Deşi, din porţile cetăţii un pas 
afară n-au făcut,
Mergeau acum ca duşi de aripi 
pe-un drum de-a pururi cu-
noscut.

Străini, pe ţărmuri neumblate, 
pe mări, prin codrii şi pustii,
De-a dreptul cale îşi croiră pe 
urma stelei argintii…

Înfriguraţi, nu se opriră nici chiar 
când steaua-i părăsi:
…Şi nu ştiau unde s-ajungă, ştiau 
atât, ce vor găsi!

În fundul lumii străbătură, apoi 
încet s-au înturnat,
Prea fericiţi c-au dat prinoase şi 
că-n sfârşit s-au închinat.

Şi cum li se vărsa din suflet 
prinosul sfintei bucurii,
Bătrânii magi de-odinioară pă-
reau acuma trei copii,

Ce-nsufleţiţi ca de-o izbândă îşi 
cred tot visul împlinit
C-au mers pe urma unei stele… 
ce s-a pierdut în infinit! 

Dragi cititori,
din păcate, pe nimeni nu mai surprinde că în acest an nimic nu a 

fost aşa cum ne-am obişnuit. Sigur, putea fi  şi mult mai rău anul 2020, 
dar totuşi a fost greu uneori să acceptăm şi să ne adaptăm la unele 
situaţii pe care încă nu le-am trăit. 
Considerăm că anul 2020 a fost anul 
oamenilor creativi, inventivi, anul 
oamenilor care ştiu să se adapteze. 

„Calendarul românesc”, la înce-
puturi cu titlul „Calendarul Nostru” 
apare începând din anul 1952. Acest 
an pandemic, 2020, a fost primul 
când nu am primit fi nanţare pentru 
editarea acestuia. Cei care urmăresc 
viaţa minorităţilor din Ungaria ştiu 
că, la nivel central, la Fondul Bethlen 
Gabor din Budapesta, în primăvara 
acestui an, din cauza pandemiei de 
coronavirus, au fost anulate toate 
proiectele culturale ale naţionali-
tăţilor, inclusiv cele editoriale. Nu 
prea am înţeles de ce nu se fi nanţează editarea şi tipărirea cărţilor, 
publicaţiilor naţionalităţilor, pentru că pe vreme de pandemie, când nu 
s-au putut organiza evenimente culturale, festivaluri, etc., chiar am fi  
avut mai mult timp să scriem cărţi. Ne adaptăm totuşi la vremurile pe 
care le trăim, şi anunţăm public că nu vom întrerupe seria de aproape 
şapte decenii a Calendarului, deoarece redacţia noastră l-a întocmit 
deja, dar de această dată „Calendarul românesc 2021” nu va fi  tipărit, 
ci vom realiza doar o ediţie digitală. 

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

Vasile Voiculescu

Magii
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În preajma Crăciunului, deja de mai bine 
de zece ani, la Micherechi se organizează 
Festivalul Colindelor, eveniment la care îşi 
dau concursul toate cultele din sat: ortodocşii, 
baptiştii şi penticostalii. O curiozitate mult-
aşteptată a acestui festival a fost că, după 
evoluţia pe scenă a corurilor şi formaţiilor 
celor patru biserici din sat, invitaţii speciali 
de obicei soseau din România. 

Din păcate, în acest an pandemic, nici din 
România nu mai pot să vină la noi colindă-
tori, dar nici micherechenii nu se pot aduna 
la Casa de Cultură pentru a asculta pe viu şi 
pentru a cânta cu toţii împreună frumoasele 
colinde româneşti şi cântece de Crăciun dedi-
cate Naşterii Domnului Nostru Iisus Hristos. 
Primăria din Micherechi nu a vrut să lase să 

treacă nici acest an fără colinde, astfel 
că a mutat tot festivalul în mediul vir-
tual, realizând înregistrări cu colindele 
interpretate de toate cultele, precum şi 
cu mesajele de sărbătoare ale preotului 
ortodox şi ale pastorilor de la bisericile 
baptistă şi penticostală.

Festivalul de Colinde online al michere-
chenilor va fi publicat înainte de Crăciun 
pe canalul Youtube şi pe pagina Facebook.

„Îi invit pe toţi micherechenii să colinde 
împreună cu noi, de acasă de la ei, să fim 
cu toţii uniţi la acest Crăciun şi să nădăj-
duim că anul viitor vom putea fi din nou 
împreună, sănătoşi, în Casa de Cultură din 
satul nostru”, a spus primăriţa Margareta 
Tat.                                                                          E.Ş. (Fotomontaj în pagina a 16-a)

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.

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

www. mprp.gov.ro

Răspunzând invitaţiei Autoguvernării Româneşti din oraşul 
Szentendre, graficiana româncă Adela Kiss şi-a expus lucrările 
pe tema coronavirusului, intitulată „Covidella la Szentendre” în 
oraşul de la nord de Budapesta. Expoziţia nu se putea organiza în 
spaţii închise, din cauza pandemiei, astfel că artista Adela Kiss şi 
preşedinta Autoguvernării Româneşti, Iulia Pantea, au hotărât ca 
lucrările să fie expuse în cadrul unei expoziţii stradale, la colţul 
străzilor Dumtsa şi Jókai. „Aşa cum nimic nu s-a întâmplat în mod 

obişnuit în acest an, aşa nici locul şi nici timpul expoziţiei despre 
coronavirus nu este unul obişnuit”, anunţă organizatoarele. 

Graficile Adelei Kiss pot fi văzute şi admirate în timpul unei 
plimbări prin centrul oraşului Szentendre, acestea fiind tipărite 
pe material rezistent la ploaie. Lucrările sunt expuse până pe 6 
ianuarie 2021.

Expoziţia a fost realizată cu sprijinul financiar al Autoguvernării 
Româneşti din Szentendre.                                                                         E.Ş.

„Covidella” Adelei Kiss în expoziţie stradală la Szentendre

Festival de Colinde în spaţiu virtual, la Micherechi

Foto: Gábriel János
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Distincţie postumus fostului preşedinte Tiberiu Juhász
şi felicitarea primului preşedinte, Ion Budai, la AŢRU

Mesaj de Ziua Naţionalităţilor

Într-un cadru restrâns, luni, 21 decembrie, 
Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria 
a organizat o mică festivitate în cadrul căreia a 
fost înmânată distincţia fondată de AŢRU, „Pentru 
românii din Ungaria”, şi a fost felicitat, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 80 de ani, primul preşedinte 
al AŢRU, domnul Ion Budai.

Premiul „Pentru românii din Ungaria” a fost acor-
dat postumus fostului preşedinte, care a fost şi 
şeful Oficiului AŢRU timp de 15 ani, Tiberiu Juhász. 
Acesta s-a stins din viaţă pe 21 martie 2019, la vârsta 
de doar 61 de ani. Premiul a fost preluat de fiica 
acestuia, Ana Juhász.

Tiberiu Juhász s-a născut pe 6 februarie 1958, la 
Micherechi, terminându-şi primele opt clase elementare în satul 
natal. Şi-a continuat apoi studiile la Liceul „Nicolae Bălcescu” din 
Jula, după care a devenit studentul Catedrei de română a Univer-
sităţii ELTE din Budapesta. Încă din timpul studenţiei a publicat 
cu regularitate în săptămânalul românesc „Foaia Noastră”, al cărui 
jurnalist a devenit din anul 1982. Aici a lucrat până în anul 1999, 
când a concurat şi a câştigat postul de şef al Oficiului AŢRU. Cariera 

de jurnalist l-a ajutat foarte mult în cunoaşterea 
întregii comunităţi româneşti din Ungaria, înce-
pând de la românii din satele bihorene până la cei 
din Ciongrad. Poate cel mai mult l-au sensibilizat 
problemele de asimilare a românilor din judeţul 
Bihor. Începând din anul 2014, Tiberiu Juhász a fost 
preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din 
Ungaria. A preluat această funcţie într-o perioadă 
plină de responsabilităţi, când majoritatea institu-
ţiilor de învăţământ ale naţionalităţii române au 
ajuns în administrarea AŢRU. 

La aceeaşi festivitate, preşedintele actual al AŢRU, 
Gheorghe Cozma, l-a felicitat în mod public şi pe pri-
mul preşedinte al AŢRU, Ion Budai, care în toamna 

acestui an a împlinit vârsta de 80 de ani. Născut pe 6 septembrie 
1940, la Micherechi, Ion Budai a fost directorul Liceului „Nicolae 
Bălcescu” din Jula începând din anul 1970. Între 1971 şi 1990 a fost 
membru şi o perioadă vicepreşedinte al Uniunii Democratice a 
Românilor din Ungaria, iar între 1995–1999 a fost primul preşedinte 
al Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria.

A.B.

„În anul 2012, Parlamentul 
Ungariei a declarat ziua de 18 
decembrie fiind Ziua Naţiona-
lităţilor. În această zi, în fiecare 
an am obişnuit să înmânăm în 
cadru festiv premiile „Pentru 
Naţionalităţi” acelor persoane 
sau comunităţi din rândurile 
celor 13 naţionalităţi, care au 
depus o activitate lăudabile 
pentru comunităţile lor. Din 
păcate, în acest an nu putem 
organiza această festivitate, 
dar sper să o putem recupera în 
2021!”, a anunţat secretarul de 
stat responsabil cu problemele 
naţionalităţilor, Soltész Miklós, 
într-o postare pe pagina sa de 
Facebook.

„Din 2010 am depus o muncă 
extraordinară împreună cu naţi-
onalităţile din Ungaria. În urma 
unei politici consecvente a Guvernului Ungariei, în anii trecuţi, atât 
autoguvernările de naţionalitate, cât şi instituţiile culturale şi de 
învăţământ administrate de acestea au avut posibilităţi serioase de 

a se dezvolta, multe instituţii au 
fost renovate, dar acordăm aju-
tor şi pentru asociaţiile naţiona-
lităţilor. În viaţa naţionalităţilor 
noastre este importantă credinţa, 
bisericile acordă un mare ajutor 
în păstrarea culturii şi tradiţiilor 
naţionalităţilor, precum şi în co-
eziunea comunităţii. 

Pentru Guvernul nostru este 
un lucru natutal că ceea ce este 
bine pentru naţionalităţile din 
Ungaria, este bine pentru toa-
tă ţara, ba mai mult, pe termen 
lung are efecte pozitive şi asupra 
maghiarilor din Bazinul Carpatic. 
Ar fi bine dacă şi maghiarii din 
afara ţării ar beneficia de astfel 
de ajutoare.

Dumnezeu să-i aibă în pază 
pe toţi membrii naţionalităţilor 
bulgară, greacă, croată, poloneză, 

germană, armeană, romă, română, rutenă, sârbă, slovacă, slovenă şi 
ucrainienă din Ungaria!”, a conchis secretarul de stat Soltész Miklós.

E.Ş.
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„Crăciunul creează amintiri şi menţine sentimentul
de familie, acela că mereu suntem împreună”

– Ce semnificație are sărbătoarea Nașterii 
Domnului Isus pentru voi?

– Pentru fiecare dintre noi sărbătoarea 
Naşterii Domnului are o semnificaţie dife-
rită, pe lângă cea spirituală are o semnifi-
caţie proprie. Ea semnifică bucurie, pace 
sufletească şi multă iubire. În primul rând 
ne aminteşte de copilărie, de Crăciunul 
petrecut în familie şi, mai ales de bunici, 
astăzi însă ne bucurăm de această sărbă-
toare împreună cu fetiţele noastre Ema şi 
Evelin. Din cauza că muncim foarte mult, 
ne bucurăm mereu de ultima lună din an. 
Atunci avem mai mult timp la dispoziţie 
atât pentru fete, cât şi pentru noi. Crăciunul 
creează amintiri şi menţine sentimentul de 
familie, acela că mereu suntem împreună.

– Cum vă pregătiți pentru sărbătoarea mult așteptată?
– Încă din prima duminică a adeventului împodobim casa şi 

grădina. Împreună cu fetiţele noastre facem turtă dulce pe care o 
decorăm cu simbolurile Crăciunului. Ne place să fie toate făcute în 
casă şi manual, avem o pasiune pentru lucrurile acestea. Cumpărăm 
cadourile pentru cei dragi sau de multe ori preferăm să fie ceva 
original, lucru făcut manual, pentru a rămâne o amintire plăcută 
pentru ei. Împodobitul bradului mereu îl facem pe data de 24, în 
ajunul Crăciunului. Ne place foarte mult să facem ornamente de 
Crăciun atât pentru interiorul casei cât şi pentru exterior. Facem 
ornamente pentru masă, pentru brad, iar multe cadouri pe care le 
dărium familiei sau prietenilor sunt făcute manual. Această pasiune 
pentru noi este o relaxare şi un timp foarte frumos, petrecut împre-
ună. Gabriela în fiecare an înfrumuseţează secţia de transfuziologie 
prin decoraţiunile sale de Crăciun. 

– Cum păstrați tradițiile românești? Ce fel de mâncăruri tradiționale 
pregătiți?

– Suntem de părerea că tradiţiile trebuie păstrate şi date mai 
departe copiilor, pentru că ele definesc rădăcinile noastre româneşti. 
În primul rând, România este bogată în tradiţii şi obiceiuri străvechi, 
ele trebuie date mai departe din generaţie în generaţie. În fiecare an 
pregătim sarmale tradiţionale, cozonaci cu nucă şi mac, iar înainte 
de Anul Nou facem piftie. Aşadar, tradiţiile au un rol important ca şi 
istoria, ele nu trebuie uitate. Iar în timp ce îl aşteptăm pe Moş Crăciun 
ascultăm colinde româneşti.

– Cât de diferit va fi Crăciunul acesta față de anii trecuți?
– Ne afectează această pandemie atât la locul de muncă, cât şi 

acasă. La cabinetul medical pentru că au încetat întâlnirile dintre 
medic şi pacient, iar la spital, la secţia de transfuziologie, îi afectează 
pe donatori, deoarece în zilele de azi mulţi sunt mai precauţi din 
cauza infectării. Cel mai trist este că nu putem petrece Crăciunul cu 
familia din România, este primul an în care nu suntem împreună şi 
mai ales cu bunica, însă ne vom bucura de clipele petrecute alături 
de fiicele noastre, vom colinda şi ne vom uita la filme despre să rbă-
toarea Crăciunului.

În vizită la familia medicilor Gabriela și Paul Rus-Gal din Jula

– Ca doi medici, ce mesaj le transmiteți 
cititorilor „Foii românești” în prag de săr-
bătoare?

– În primul rând să respecte măsurile 
de siguranţă, să aibă grijă de persoanele 
vârstnice şi să consume cât mai multe 
vitamine, aceste vitamine pot fi luate 
din fructe şi legume. Să aibă speranţa 
unui an nou cât mai liniştit şi sănătos. Le 
dorim tuturor multă sănătate, bucurie, 
iar sărbătoarea Naşterii Domnului să le 
aducă linişte şi pace sufletească, să ne 
revedem cu bine, cu speranţa că anul ce 
vine vom avea parte de un Crăciun mai 
bun!                                              Anita Laszlo

Magia Crăciunului cuprinde în fiecare an şi casele românilor din 
Ungaria. În familiile acestora se păstrează şi azi, mai mult sau 
mai puțin, tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă. Cu câteva zile 
înainte de Crăciun, am avut plăcerea de a face o vizită familiei 
Rus-Gal din Jula, ei fiind originari din România. Mi-au povestit cu 
mare bucurie în ce fel îşi păstrează tradițiile şi obiceiurile legate 
de sărbătoarea Crăciunului. Gabriela Rus-Gal este de origine din 
Vărşand, satul în care a şi copilărit, iar Paul Rus-Gal este din Arad. 
Studiile universitare le-au absolvit la Facultatea de Medicină 
„Victor Babeş” din Timişoara, iar rezidențiatul l-au început la 
Spitalul „Pándy Kálmán” din oraşul Jula, unde astăzi Gabriela este 

medic-transfuziolog la centrul de sânge din cadrului spitalului. 
Paul a lucrat în cadrul secției de oncologie timp de zece ani, iar 
în prezent este medic de familie în oraşul Bichiş. În anul 2009 s-a 
născut prima fetiță a familiei, Ema, iar în anul 2015, Evelin. Cele 
două fetițe sunt pasionate de muzică, vioară şi dansuri populare. 
Fiind deschişi spre medicina alternativă, soții Rus-Gal şi-au des-
chis acasă propriul lor cabinet. Paul însă nu s-a rupt de oncologie, 
tocmai pentru că a fost prima lui specializare, el consultă bolnavii 
la cabinetul lui privat. Pe viitor, au planuri să se dezvolte şi în 
direcția medicinii naturiste, cum ar fi acupunctura, fitoterapia 
şi medicina tradițională orientală.

Încă devreme
de când au început să tremure 
clipele
sub povara noii luni
de dragul lui Crăciun s-au bucurat 
toţi.

Au intrat toţi în lumină,
sus scânteie stelele
jos ard inimi
în plină zi,
îşi caută toţi adăpost sufletului.

Văzuţi de îngeri
vizitaţi şi colindaţi iar, 
cei ce aşteaptă pe Moşul
privesc prin geam zâmbind
– ei ştiu să se bucure 
cu nădejde.

E noapte afară
şi cei dinăutru aşteaptă cuminţi
nerăbdarea va fi  înlocuită 
în curând de cântec.

Stăpân peste omăt
venind de dincolo de timpuri
soseşte darnicul Crăciun
şi umple cu traista lui copilăria celor 
mici şi mari
se umplu de cântec şi lumină
şi colţurile puţin mai reci

şi în curte şi în grajd oamenii
şi animalele trăiesc o altă lume.
Cu gânduri bune, cu crai şi zâne, 
cu colind şi miros de scorţişoară
şi de vin fi ert… şi cu lemn troşnind 
în sobă
– o solie şi o promisiune.

Că va fi  dintotdeauna timp
că vor fi  dintotdeauna oameni
şi poezie 
şi Crăciun
că nu-i va ocoli nici de data asta
norocul, nici soarta, 
nici pe cei mici, nici pe cei mari.

Vor fi  crescut toţi încă puţin, 
vor fi  devenit toţi cu o clipită mai 
bătrâni
…toţi ca un fi r de iarbă fi rav
sub ciuperca asta mare, 
numită viaţă.

Să nu ne fi e frică, chiar dacă am uitat 
de mult poezia,
noi suntem versuri, noi scriem
 lumea în fi ecare zi,
noi suntem mereu următoarea 
st rofă –
tremurând ne rosteşte an de an Moş 
Crăciun.

Jula, 15 decembrie 2020

Paul Ovidiu Rus-Gal
Colind
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SCRISOARE PASTORALĂ 
LA SĂRBĂTOAREA NAŞTERII 

DOMNULUI – 2020
† SILUAN

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,

din mila lui Dumnezeu
Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române

din Ungaria
Iubitului cler, cinului monahal și drept-măritorilor creștini, din Sfânta 

și de Dumnezeu păzita Episcopie Ortodoxă Română din Ungaria, har, milă, 
pace, ajutor și binecuvântare de la Dumnezeu Tatăl și de la Fiul Său, Cel Unul 
Născut, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de la Duhul Sfânt, iar 
de la noi părintească dragoste și frățească îmbrățișare!

De mai bine de două mii de ani, Naşterea 
Domnului, sărbătorită la Praznicul Crăciu-
nului, rămâne neschimbată şi este un prilej 
de bucurie duhovnicească profundă pentru 
creştinii din lumea întreagă (Luca 2, 10). În 
esenţa şi mesajul ei este la fel ca întotdeau-
na, fără să fie ştirbită cu nimic de vremurile 
acestea noi şi nemaiîntâlnite, pe care le trăim 
cu toţii, datorită pandemiei. Şi care au adus, 
de aproape un an, multă temere, nedumerire, 
frământare şi suferinţă, peste faţa întregului 
pământ, la oamenii pentru care odinioară S-a 
născut Hristos Domnul.

Am putea crede că lumea s-a schimbat, 
punându-şi astăzi mai mult ca oricând pro-
blema vieţii şi a morţii, pe care a avut ocazia 
să o vadă cu ochii ei şi să asculte vorbindu-se 
despre ea, în fiecare zi. Dar Iisus Hristos ră-
mâne Acelaşi, ieri, azi şi în veci (Evrei 13, 8), 
iar logica şi viziunea creştinului asupra lumii 
rămân şi ele neschimbate, în ceea ce priveşte 
înţelegerea şi resorturile ei de funcţionare. 
Doar că, accentul pare că s-a pus pe altceva. 
Şi într-adevăr, modul nostru cotidian, de a fi 
şi de a ne manifesta, s-a schimbat. Dar viaţa 
şi moartea, lumea şi împlinirea ei, nădejdile 
şi bucuriile creştinului rămân aceleaşi. Pentru 
că ele sunt legate în mod direct şi indisolubil 
de Hristos Domnul, Care nu mai este din lu-
mea aceasta, dar păstrează totuşi o relaţie 
foarte strânsă cu ea, după ce a înnoit-o prin 
Întruparea Sa. Şi rămâne unit pe veci cu omul 
pe care l-a restaurat prin Sfânta Sa Jertfă şi 
căruia îi poartă de grijă neîncetat.

Dar toate acestea sunt cu trimitere directă 
la ceea ce ne aşteaptă, acum şi în eshaton şi 
mai ales la cele pe care le-a pregătit Hristos 
pentru cei ce cred în El şi Îl urmează, păzin-
du-I poruncile (Ioan 14, 21). Sunt, însă, lucruri 
importante de ştiut şi de reamintit, în această 
perioadă specială, în care ne frământă pe toţi 
întrebări existenţiale, despre rostul lumii şi 
direcţia în care ne îndreptăm.

Şi totuşi, Crăciunul este despre alte vre-
muri, mai line şi mai fericite. Deşi nici ele 
nu au fost lipsite de încercări. Pornite, foarte 
probabil, din aceleaşi resurse şi forme de ma-
nifestare ale răului care au însoţit lumea de-a 
lungul istoriei ei: invidia, orgoliul, lăcomia şi 
dorinţa de a înlătura duşmanii, pentru a-şi 
putea păstra puterea. Şi ne referim aici, în 
primul rând, la Regele Irod, în timpul căruia 
S-a petrecut Naşterea lui Iisus, acum două mi-
lenii. Şi care, auzind despre Naşterea Sa, de la 
magi, îndată s-a temut că îşi va pierde tronul. 
Şi a acţionat cu viclenie, încercând să afle de 
la aceştia unde este Hristos Cel Nou-Născut, 
ca să vină şi el să I Se închine, chipurile, deşi 
voia, de fapt, să Îl ucidă, pentru a scăpa astfel, 
de un posibil viitor duşman.

Însă Dumnezeu, Care cu îndelungă răbda-
re a aşteptat vremea găsirii Sfintei Fecioare 
Maria, astfel încât prin ea să îşi îndeplinească 
planul de mântuire al lumii, Acesta poartă de 
grijă de fiecare detaliu şi nimic nu se petrece 
fără ştiinţa şi îngăduinţa Sa.

Mai întâi trebuie şi noi să dăm, iarăşi, slavă 
lui Dumnezeu, Care a căutat şi a aflat „om 
după inima Sa” (F. Ap. 13, 22), cu viaţă sfântă 
şi curată, crescut pe lângă Templul din Ierusa-
lim, pe Sfânta Fecioară Maria, care la vremea 
potrivită, cu smerenie şi înţelepciune, dar şi 
din toată fiinţa ei, a spus acel istoric şi mân-
tuitor: Iată roaba Domnului! Fie mie după 
cuvântul şi după voia Ta! (Luca 1, 38). Moment 
sfânt, care a şi pus început unirii speciale între 
Dumnezeu şi om, la Praznicul Buneivestiri şi 
al lucrării de mântuire a neamului omenesc.

Apoi, toate şi-au urmat cursul firesc, în 
taina dumnezeiască ce se lucrează dincolo 
de zarva şi frământările lumii, sub purtarea 
de grijă a Celui Preaînalt. Iar la 9 luni, după 
cum se întâmplă în cazul unei naşteri, a venit 
şi această vreme binecuvântată a Naşterii lui 
Iisus. Deşi Întruparea Fiului S-a petrecut în 
mod unic şi irepetabil, prin harul şi lucrarea 

Duhului Sfânt asupra Sfintei Fecioare Maria.
Pe când Dreptul Iosif şi logodnica sa, Maria, 

s-au suit în cetatea lui David, numită Betleem, 
căci şi el era din neamul şi din cetatea lui 
David, atunci i-a venit ei vremea să nască. Şi 
L-a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a 
înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era 
loc de găzduire pentru ei la casa de oaspeţi 
(Luca 2, 4-7).

Vedem aici condiţiile modeste, cele mai 
joase, în care Dumnezeu a binevoit să Se nască 
Fiul Său, din cea pe care a ales-o şi care s-a 
arătat pe sine ca o mamă vrednică a lui Hris-
tos. Iar, pe de altă parte, vedem că Sfintele 
Scripturi Îl numesc pe Acesta Unul-Născut. Ca 
să arate că El este Cel născut mai înainte de 
toţi vecii, din Tatăl Cel Ceresc (articolul 2 din 
Crez). Dar, în acelaşi timp, să arate şi minunea 
Naşterii din Preasfânta Născătoare de Dum-
nezeu, care şi după Naştere a rămas Fecioară. 
Pentru că Cel Născut nu era din poftă, sau 
din împreunare trupească, ci mai presus de 
fire, prin harul Duhului Sfânt, pogorât peste 
Fecioara.

În acest chip se lucrează mântuirea noastră, 
prin unirea omului pământean, în expresia 
lui cea mai înaltă, prin Sfânta Fecioară Maria, 
cu Dumnezeu Cel mai presus de toate şi mai 
înainte de veci, Care nu este nimeni altul de-
cât Iisus Hristos, Fiul Fecioarei şi Fiul Tatălui 
Ceresc, Mântuitorul lumii! Şi Căruia Maica 
Domnului, cum pe bună dreptate o vom numi 
cu toţii, de acum înainte, I-a consacrat toată 
viaţa şi scopul existenţei ei. Şi tocmai de aceea, 
dar şi pentru viaţa ei curată şi sfântă, a fost 
mai cinstită decât toate neamurile şi I-a făcut 
ei mărire Cel Puternic, mai multă şi fără de 
asemănare, cum nu au nici Heruvimii şi Sera-
fimii. După mărirea ce vine de la Dumnezeu, 
însetează, de fapt, orice pământean. Dar ea nu 
se poate dobândi decât prin smerenie 
şi viaţă sfântă, asemenea Preasfintei 
Fecioare Maria şi Maicii Domnului.
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Dreptmăritori creştini şi creştine,

Iubiţi fi i şi fi ice duhovniceşti,

Pentru darul cel atât de mare, făcut de Dumnezeu omenirii întregi 
şi ascuns în sfinţenie şi în condiţiile cele mai modeste şi mai sărace 
ale lumii acesteia, S-au bucurat atunci Îngerii din Cer, care au cântat 
pe bună dreptate, ca înaintea Stăpânului lor: „Slavă întru cei de Sus, 
lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire!” (Luca 2, 
14). Pentru aceasta s-au bucurat păstorii cei simpli, care îşi păşteau 
oile pe câmpul din apropiere şi care au fost vestiţi de Îngeri, să meargă 
şi să Se închine lui Hristos, căci li S-a născut lor Mântuitor! (Luca 2, 
8-12). Pentru aceasta s-au bucurat magii cei înţelepţi, de la Răsărit, 
care au venit de departe ca să Îl vadă pe noul Împărat şi să Îi aducă 
Lui daruri scumpe: aur, smirnă şi tămâie şi pe care îi cântăm şi noi, 
până în ziua de astăzi, în colindele noastre.

Dar, din păcate, nu toţi s-au bucurat. Pentru că Irod, doar în chip 
mincinos voia să afle mai exact, de la magi, unde este Cel pe care ei 
Îl căutau, „ca venind apoi să I se închine Lui” (Matei 2, 8). Pentru că el, 
de fapt, fiind cuprins de invidie, nu s-a putut bucura de Naşterea lui 
Hristos, ci voia doar să Îi ia viaţa, pentru ca Acela să nu îi ia lui tronul.

Şi, dimpreună cu Irod, mulţi alţi puternici şi mai mari ai lumii 
şi nu doar ei, de-a lungul întregii istorii, până în ziua de azi, nu au 
putut şi nu pot să se bucure de Naşterea lui Hristos, de Dumnezeu 
şi de lucrurile mâinilor Sale, pentru că ei pe toate vor să le subjuge 
şi să le folosească în interesul lor, crezând că li se cuvin acestea şi că 
vor putea trăi veşnic.

Temerea lui Irod poate că era îndreptăţită, doar în parte şi ade-
vărată, numai până la un anumit punct: ca muritor, cu siguranţă că 
şi lui urma să îi ia cineva locul de conducător, la vremea potrivită. 
Dar, prin invidia, răutatea şi violenţa sa, ucigătoare de prunci, el 
şi-a grăbit sfârşitul, trimis lui de Dumnezeu şi încă mult mai repede 
decât s-ar fi gândit. Pentru că la scurtă vreme după aceea, a murit şi 
el, în chinuri groaznice, lăsând tronul şi viaţa şi toate câte avea. Şi a 
coborât în împărăţia morţilor, de unde nu mai era cine să îl scoată, 
pentru răutatea sa. Căci pe Cel Care putea să facă aceasta, el l-a urât. 
Şi şi-a primit binemeritata-i răsplată.

Iar Hristos, la vremea rânduită Lui de Tatăl Său, la „plinirea vre-
mii”, după cum se spune (Galateni 4, 4), a ajuns cu adevărat Împărat! 
Dar nu din lumea aceasta şi nu prin mijloacele obişnuite, cunoscute 
până atunci în istorie, prin forţă, violenţă, strategii şi armate. Ci prin 
lucrarea Sa mântuitoare de pe pământ, de după Botezul Său, când 
a ieşit în Galileea, cu puterea Duhului, la propovăduire (Luca 4, 
14). Prin binele făcut oamenilor şi prin minunile şi vindecările Sale 
nenumărate (F. Ap. 10, 38). Şi mai ales prin Răstignirea şi Învierea 
Sa din morţi, când Tatăl I-a dăruit Lui Împărăţia cea Veşnică, gătită 
tuturor oamenilor care vor crede în El şi care a fost rânduită lor de la 
întemeierea lumii (Matei 25, 34). Sfinţii Apostoli şi Ucenicii Domnului 
sunt cei care L-au urmat în această lume şi au vestit tuturor Învierea 
din morţi, biruinţa asupra iadului şi moştenirea vieţii celei veşnice, 
prin Botezul în Numele Preasfintei Treimi şi prin păzirea poruncilor 
lui Hristos. Iar la vremea judecăţii de obşte şi ceasul înnoirii depline 
a lumii, vor fi şi ei împreună stăpânitori cu Hristos Domnul, în Îm-
părăţia Cerurilor, stând pe 12 tronuri şi judecând cele 12 seminţii ale 
lui Israel, în care vor fi cuprinşi toţi cei care L-au urmat pe Hristos şi 
au crezut în El (Matei 19, 28).

tă, dar în care Hristos nu mai are loc. Căci, fără El nu vom putea nici 
noi să facem nimic (Ioan 15, 5), asemenea tuturor înaintaşilor noştri, 
care ne-au precedat.

Să fim încredinţaţi că El a venit atunci în chip smerit, cu multă 
răbdare şi bunătate şi în deplină libertate de alegere a lucrat mân-
tuirea neamului omenesc. Că Lui I S-a dat toată puterea, în Cer şi pe 
Pământ (Matei 28, 18) şi El a biruit lumea (Ioan 16, 33), prin Jertfa şi 
Pătimirea Sa. Şi că El ne aşteaptă şi pe noi în Cer, dar în acelaşi timp, 
în chip nevăzut, aici, cu noi este, în toate încercările noastre, pe toate 
umplându-le, Cel ce este necuprins (cum spune Rugăciunea de la 
Proscomidie, sau de la pregătirea Sfintelor Daruri).

Să nu ne speriem, aşadar, de nimic, nici de moarte, nici de boală, nici 
de prigonitori. Ci pe toate trecându-le, cu puterea lui Dumnezeu şi cu 
ajutorul Său, să ne bucurăm duhovniceşte, de aceste zile de Praznic 
şi de Naşterea lui Hristos, Care vine iarăşi la noi, pe-acest pământ 
şi să zicem dimpreună cu Îngerii lui Dumnezeu din Cer, prin glasul 
colindului străbun: „Lăudaţi şi cântaţi şi 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

Dată în Reşedinţa noastră Episcopală din Jula, la Praznicul Naşterii 
Domnului, în Anul Mântuirii 2020.

Luând aminte la toate cele de mai sus şi la darurile lui Dumnezeu 
făcute cu îmbelşugare nouă şi la tot neamul omenesc, dar mai ales 
celor ce cred în El, să ne bucurăm şi noi de Naşterea lui Hristos, Cel 
ce odinioară S-a făcut Prunc, din Fecioara, în cetatea Betleemului, 
iar acum caută să Se nască iarăşi şi în inimile noastre. Să Îl lăudăm 
pe Cel Care atunci era urmărit de Irod, dar vedem că nici astăzi nu 
au dispărut cei ce ar vrea să Îi ia viaţa şi să instaureze o lume nouă, 
străină şi necunoscută, cu alte rânduieli. Să nu ne lăsăm amăgiţi de 
nici o himeră ce ne-ar vesti o lume mai bună, modernă şi performan-

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, 
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„Ce-ți vom aduce Ție, Hristoase!”,
icoană portabilă, din Patriarhia Alexandriei,

Şcoala Cretană, donată de Ioanichie Cipriotul, 
Patriarhul Alexandriei, 1645-1657.
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Dragi prieteni,
Anul pe care îl încheiem a fost 

unul în care omenirea a fost înge-
nuncheată de virusul Sars-CoV-2. 
Unii din semenii noştri şi-au pier-
dut pe cei dragi, iar alţii au avut 
experienţe cumplite prin care au 
simţit suferinţa adusă de această 
boală. În tot vacarmul instalat s-a 
dovedit că lumea nu este pregăti-
tă şi cu toată infrastructura ei nu 
poate face faţă nevoilor umane. 
Tot această vreme ne-a arătat şi 
cât de nesigură este sănătatea 
omului, ziua de mâine, precum 
şi cât este de mare invazia lucrurilor create în mod artificial. Avem 
brazi de Crăciun artificiali, zăpadă artificială, hrană artificială şi aşa 
mai departe. Din nefericire, însă, lumea este plină şi de bucurii arti-
ficiale, iar mai grav decât toate este că până şi dragostea a devenit 
un produs al artificialului.

În acest nefiresc, în care din nefericire aşa de uşor ne-am obişnuit 
să trăim, Dumnezeu ne surprinde cu Evanghelia Fiului Său, care 
ne spune că acum două mii de ani, printr-o minune care sfidează 
obişnuitul, prin fecioara Maria a întrupat pe cel ce este Fiul lui Prea-
iubit, pentru ca prin El să putem cunoaşte supranaturalul miresmei 
dragostei divine.

Scopul întrupării Fiului a fost răscumpărarea din păcat şi apoi 
împuternicirea noastră de a împărtăşi omenirii alienate iubirea divină. 
Putinţa de a iubi cu o dragoste adevărată stă în lucrarea Duhului Sfânt, 
care aşa cum în chip tainic l-a plămădit pe Domnul Isus în pântecele 

Mariei acum două mii de ani, tot 
aşa să întrupeze şi astăzi în inima 
creştinului dragostea jertfelnică 
a lui Dumnezeu. Mărturia vizibi-
lă că îi aparţinem lui Isus stă în 
prezenţa dragostei Lui în inimi-
le noastre. Domnul Isus a spus: 
„Prin aceasta vor cunoaște toți că 
sunteți ucenicii mei dacă veți avea 
dragoste unii pentru alții.” (Ioan 
13:35)

La acest praznic domnesc, Cel 
Prea Înalt ne aşteaptă să fim o în-
trupare a dragostei Lui. Invitaţia 

lui pentru noi este să eliminăm cuvintele goale, care nu încălzesc pe 
nimeni cu cuvinte sincere şi dacă trebuie să ne cerem iertare semenului 
nostru, să o facem, şi nu pentru că vrem să ne simţim noi bine, ci 
pentru că îl iubim şi avem preţuire faţă de el. Dacă avem cunoştinţă 
de un bine pe care l-am putea face pentru ca altul să fie fericit, să-l 
facem, şi nu ca apoi să-i reproşăm sau să ne lăudăm cu acest bine, ci 
numai pentru că îl iubim.

Dragi creştini, haideţi să înmiresmăm acest sfârşit de an, şi aşa 
mai deosebit, cu mireasma proaspătă a dragostei lui Dumnezeu, şi 
în mijlocul unei lumi nesigure să arătăm spre cel mai sigur dar al lui 
Dumnezeu, şi anume darul Iubirii, care s-a născut într-o iesle pentru 
ca apoi să fie jertfită pe o cruce. Cu toată dragostea în Hristos, vă 
doresc tuturor Crăciun fericit şi sărbători binecuvântate.

Pastor Petrică Crețu
Biserica Baptistă din Micherechi

Farmecul Crăciunului este dat 
de faptul că evenimentele săr-
bătorii sunt presărate cu foarte 
multe minuni: arătări de îngeri, 
fenomene astronomice, naştere 
supranaturală… Iată doar câteva 
dintre minunile Crăciunului.

Ne putem pune întrebarea: 
de ce face Dumnezeu minuni la 
Crăciun?

În primul rând, deoarece minu-
nile reprezintă modul normal al 
lui Dumnezeu de a lucra.

Oriunde lucrează Dumnezeu, 
se întâmplă minuni. La Dumne-
zeu, minunile sunt o normalita-
te. Când lucrează Dumnezeu, El 
lucrează potrivit cu măreţia Sa, 
potrivit cu resursele Sale nelimitate, potrivit cu natura şi caracterul Său.

În al doilea rând, Dumnezeu face minuni de Crăciun, deoarece 
transformarea pe care doreşte să o realizeze în viaţa noastră implică 
minuni. Păcatele noastre ne-au cufundat atât de jos, încât pentru a 
fi scoşi de acolo este nevoie absolută de minuni.

Elementul supranatural este ceea ce conferă unicitate creştinismului. 
Un creştinism golit de minuni nu se deosebeşte cu nimic de socialism, 
comunism sau alte filozofii umaniste. Creştinismul este religia relaţiei 
omului cu Dumnezeu.

Sărbătoarea Crăciunului ne provoacă să învăţăm să depindem mai 
mult de Dumnezeu şi să învăţăm că fără El nu putem face nici măcar 
lucrul cel mai mic.

Şi acum, să privim la câteva din minunile Crăciunului şi să încercăm 
să le înţelegem semnificaţia:

Arătarea îngerilor la păstorii 
de pe câmpiile Betleemului.

Păstorii, pentru a putea înţele-
ge că Pruncul născut în iesle era 
Mântuitorul lumii şi al lor perso-
nal, aveau nevoie de o înrâurire 
divină. Tot aşa şi oamenii păcă-
toşi, pentru a-L putea cunoaşte pe 
Cristos şi a crede în El, au nevoie 
de lucrarea supranaturală a Du-
hului Sfânt.

Steaua magilor.
Călăuzirea magilor spre Cris-

tos, printr-o stea de pe cer, ne în-
vaţă că, la fel, călăuzirea oameni-
lor spre Cristos este tot o minune. 
Dacă Dumnezeu nu ne călăuzeşte, 

ne rătăcim cu Biblia în mână, la fel ca marii preoţi din Ierusalim. 

Arătarea îngerului lui Iosif.
Această minune ne vorbeşte despre faptul că numai Duhul Sfânt 

poate să biruiască prejudecăţile din mintea oamenilor, şi să-i convingă 
de voia lui Dumnezeu. Voia lui este, ca toţi să fie mântuiţi! (1.Tim2:4)

Arătarea îngerului în fața Mariei.
Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să-i convingă pe oameni 

de planurile Sale minunate, şi să-i determine să accepte voia Sa. Cine 
altcineva poate să-i convingă pe oameni să renunţe la păcate? Cine 
este Acela care poate să ne convingă să alegem lepădarea de sine, în 
schimbul vieţii lui Cristos?

Minunile Crăciunului

„Haideţi să înmiresmăm acest sfârşit de an cu mireasma 
proaspătă a dragostei lui Dumnezeu”
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Concepția supranaturală a 
lui Cristos în fecioara Maria.

Această minune ne vorbeşte 
despre faptul că, în sens spiri-
tual, fiecare creştin trebuie să-L 
poarte pe Cristos în inima lui, 
aşa cum L-a purtat Maria în tru-
pul ei. A fi copil al lui Dumnezeu 
înseamnă ca Cristos să ia chip în 
noi. Modul în care se realizează 
această minune în viaţa omului, 
ne spune apostolul Pavel: „Am 
fost răstignit împreună cu Hris-
tos, și trăiesc… dar nu mai trăiesc 
eu, ci Hristos trăiește în mine.” 
(Gal.2:20)

Înştiințarea magilor, în vis, 
despre planurile mârşave ale 
lui Irod.

Această minune ne vorbeşte despre schimbarea care se produce 
în viaţa celor care se întâlnesc personal cu Cristos. După cum Magii 
s-au întors în ţara lor pe un alt drum, aşa se schimbă drumurile, 
priorităţile, pasiunile, scopurile, principiile şi sistemul de valori al 
celor care L-au primit pe Cristos în inima lor: „Căci, dacă este cineva 
în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile 
s-au făcut noi.” (2Cor.5:17)

Dar cea mai mare minune a Crăciunului este descrisă în Evanghe-
lia după Matei 1:23: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, și-i 

vor pune numele »Emanuil« care, 
tălmăcit, înseamnă: »Dumnezeu 
este cu noi«”.

Minunea minunilor este cu-
prinsă în semnificaţia numelui: 
„Emanuel”, adică „Dumnezeu 
este cu noi”. Dumnezeul univer-
sului a coborât ca să umble cu 
noi, dar nu în mijlocul tunete-
lor, fulgerelor şi cutremurului de 
pământ, ca pe Muntele Sinai, ci 
într-o formă mult mai accesibilă 
nouă. Această realitate conferă 
adevăratul farmec al Crăciu-
nului. Dumnezeu este cu noi 
atunci când suntem flămânzi şi 
însetaţi după El. Conform Scrip-
turii, putem afla că „Dumnezeu 
nu este departe de fiecare din noi.” 
(Fap.17:26-27) Dumnezeu este 

cu noi atunci când suntem neprihăniţi ca Iosif. Este cu noi atunci 
când suntem gata să renunţăm la toate lucrurile care-L întristează. 
Când acceptăm voia şi planurile lui în viaţa noastră la fel ca Maria, 
şi când suntem gata să rostim împreună cu ea: „Iată, roaba Domnului; 
facă-mi-se după cuvintele tale!” (Luc.1:38) 

Cu ocazia Crăciunului să descoperim dulceaţa umblării cu Dum-
nezeu, şi în voia lui Dumnezeu!

Pastor Füstös Gyula
Biserica Baptistă din Chitighaz

Cu sute de ani mai înainte de a 
se naşte Mântuitorul, Dumnezeu 
a vorbit prin profeţii (prorocii) 
săi că va veni o zi a bucuriei când 
se va naşte un Mântuitor, care 
va izbăvi poporul de la moarte. 
Unii oameni ai lui Dumnezeu au 
precizat chiar şi locul unde se va 
naşte Mesia.

„Şi tu Betleeme Efrata, măcar 
că eşti prea mic între cetăţile de 
căpetenie ale lui Iuda, totuşi din 
tine îmi va ieşi Cel ce va stăpâni 
peste Israel şi a cărui obârşie se 
suie până în vremuri străvechi, 
până în zilele veșniciei.” (Mica 5:2)

Ziua aceasta de bucurie a fost 
profeţită şi de Zaharia, un preot 
care s-a dedicat slujirii în Templul lui Dumnezeu spunând urmă-
toarele cuvinte:

„Saltă de veselie, Fiica Sionului! Strigă de bucurie, Fiica Ierusalimului! 
Iată că împăratul tău vine la tine, El este neprihănit și biruitor, smerit și 
călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe.” (Zaharia 9:9)

Dacă profeţii din vechime au profeţit despre venirea Mântuitorului 
Isus Hristos în lumea noastră, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, 
ca fiecare să putem beneficia de mântuirea Lui. Isaia vorbeşte despre 
acest copil care s-a născut şi ne spune că domnia Lui va creşte şi se 
va identifica prin trei lucruri: pace, judecată, neprihănire.

„Căci un copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul 
Lui, îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, 
Domn al păcii.” (Isaia 9:6)

Dragi creştini, după profeţiile din vechime cu privire la Naşterea 
Domnului Isus Hristos, Dumnezeu şi-a ţinut promisiunea şi L-a trimis 
în lumea noastră pe Isus Hristos, Fiul lui ca să ne mântuiască. Bucuria 

noastră trebuie să fie deplină aşa cum a fost la magi, la păstori şi 
totdeauna să cântăm cu bucurie, să nu avem frică, ca Vestea Bună 
pe care şi îngerul ne-a adus-o să fie un motiv bun şi frumos de a-L 
Lăuda pe Dumnezeu.

„Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi 
o mare bucurie pentru tot norodul : astăzi în cetatea lui David vi s-a născut 
un Mântuitor care este Hristos Domnul.” (Luca 2:10-11)

Vă încurajez ca, în fiecare moment din viată, să nu uităm să-I 
mulţumim lui Dumnezeu şi să-L lăudăm pentru Mântuirea care ne-a 
dăruit-o în dar prin Domnul Isus Hristos: să ne ajute Dumnezeu să 
fim buni, mai uniţi şi în pace cu toţi oamenii, căci astfel vom putea 
să spunem din toată inima: Emanuel (Dumnezeu este cu noi).

Doamne ajută!

Rob şi slujitor, Ilie Puha,
Biserica Penticostală „Betel” Micherechi,

Soții Magdalena şi Ilie Puha, 
în Ierusalim

O zi de bucurie pentru întreaga omenire

Minunile Crăciunului
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Rezultatele concursului de desene
povestite  pentru şcolarii români din Ungaria

Cum va fi  Crăciunul în vreme de pandemie?
Dragi copii,
cu mare-mare bucurie am primit la redacţie lucrările voastre tri-

mise pentru concursul lansat de redacţia „Foii româneşti” pe tema 
Crăciunului din anul 2020. Ne bucurăm să putem face acest mic dar 
pentru părinţii, bunicii şi profesorii voştri, care să admire împreună 
cu noi desenele povestite de către voi.

Am primit lucrări de la şapte şcoli în care se învaţă româneşte: 
Aletea, Apateu, Bătania, Chitighaz, Jula, Micherechi şi Pocei. În total 
au sosit la adresa redacţiei noastre 62 de lucrări. Deci, juriul compus 
din ziariştii redacţiei noastre au avut din ce să aleagă.

Clasele 1-4:
1. Sara Iulia Simon (Bătania)
2. Zsófia Finna (Chitighaz)
3. Anna Sarkadi (Aletea)

Nouă ne-au plăcut cel mai mult următoarele creaţii:

Clasele 1-4:

Clasele 1-4:

Clasele 5-8:
1. Hunor Szabó (Jula)
2. Estera Iurasoc (Micherechi)
3. Alexa Bertalan (Apateu)

Mențiuni: 
Kata Sára Emenet (Aletea)
Mátyás László Nagy (Apateu)
Liliana Renata Bíró (Bătania)
Panka Motika (Chitighaz)
Emma Pătcaş şi Zinaida Pekarik (Jula)
Kitti Angyal şi Krisztina Mezei (Pocei)

Premiile vor fi trimise tuturor câştigătorilor şi participan-
ţilor, după vacanţa de iarnă, prin poştă, pe adresele şcolilor.

Mulţumim pentru implicare şi profesorilor pregătitori!
Vă dorim tuturor sărbători de Crăciun binecuvântat şi 

un An Nou fericit!
Redacția

Sara Iulia Simon (Bătania)

Zsófia Finna (Chitighaz)

1

2
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Clasele 1-4:
Anna Sarkadi (Aletea)

Clasele 5-8:
Hunor Szabó (Jula)1

3

activitatea. Consider că, în scurt timp, atât eu cât şi colegii mei, ne-am 
obişnuit cu această situaţie. În toamnă ne-am bucurat când ne-am re-
văzut, dar ştiam că pandemia încă există şi lucrurile se pot schimba de 
la o zi la alta. S-a întâmplat şi lucrul de care ne era frică. La nivel de ţară, 
foarte mulţi oameni s-au îmbolnăvit şi din această cauză o parte din elevii 
şcolii noastre, printre care şi eu, am trecut la învăţământ de tip online.

Pare amuzant, dar cred că putem profi ta de această situaţie în care toţi 
suntem într-o oarecare izolare. Mereu mi-am dorit să avem şi un Crăciun 
în care să nu mergem nicăieri, să fi m doar noi, în familie, să stăm acasă 
liniştiţi, să savurăm gustul mâncărurilor şi mireasma bradului. În ultima 
perioadă, Crăciunul pentru mulţi dintre oameni nu a însemnat altceva 
decât să se plimbe timp de mai multe săptămâni prin centre comerciale 
şi la târguri de Crăciun, şi să cheltuie foarte mulţi bani pe cadouri inutile. 
Mie îmi place foarte mult să primesc şi să dau cadouri, dar consider că 
dacă în afară de cadouri, reuşim să creăm o atmosferă de sărbătoare prin 
faptul că transmitem iubire şi simţim la rândul nostru că suntem iubiţi 
şi importanţi, va fi  sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului.

În seara Crăciunului, în fi ecare an, ne-am dus la biserică, unde împreună 
cu fraţii mei şi copiii din sat am cântat şi am recitat poezii. În prima zi de 
Crăciun ne duceam să colindăm în sat cu preotul satului. Aceste momente 
au fost de nepreţuit pentru noi. Poate că aceste amintiri frumoase anul 
acesta nu o să le mai avem, dar cred că orice moment din viaţa noastră 
este unic şi sunt sigur că şi Crăciunul acestui an va fi  unul deosebit. 

Szabó Hunor, clasa a VIII-a
Şcoala Generală „Nicolae Bălcescu” din Jula 

Cum va fi Crăciunul în vreme de pandemie?
(Urmare din pagina a 10-a)

(Continuare în pagina a 12-a)

Clasele 5-8:
Estera Iurasoc (Micherechi)2

Cum va fi Crăciunul în vreme de pandemie?

Consider că acest Crăciun, în plină pandemie, în unele cazuri va fi  la fel, 
iar în alte situaţii va fi  diferit. Pentru cei care sărbătoresc Crăciunul strict 
în familie, pandemia nu le va încurca planurile. Dar pentru cei care au 
obişnuit să petreacă sărbătorile cu familia lărgită sau cu prietenii, fi ind 
în număr mai mare, pentru ei pandemia îi va încurca să sărbătorească 
în felul acesta. 

O altă problemă vor întâmpina cei care au obişnuit de Crăciun să 
meargă la bunici sau rude, în vacanţe în România sau în alte ţări. Anul 
acesta, din cauza pandemiei, nu vor putea părăsi ţara. La fel şi cei care 
locuiesc departe de casă în alte ţări, nu vor putea să sărbătorească 
Crăciunul acasă cu cei dragi. O nemulţumire va fi  şi în rândul celor care 
îndrăgesc foarte mult şi au obişnuit să umble cu colindul, anul acesta 
ne mai având această posibilitate.

Dar să nu fi m atât de lipsiţi de speranţe, căci va trece şi Crăciunul 
acesta cu bine, chiar dacă va fi  ceva mai deosebit decât celelalte. Eu sunt 
de felul meu o fetiţă optimistă, şi îmi place să văd întotdeauna partea 
plină a paharului. 

Ce văd totuşi „bun” în toată treaba aceasta este că oamenii care sunt 
de felul lor negativi, pandemia aceasta îi poate transforma vrând, ne 
vrând în oameni sută la sută „pozitivi”.               Estera Iurasoc, Micherechi 

De Crăciun

În primăvara acestui an, ne-am confruntat cu COVID-19, care în scurt 
timp ne-a schimbat radical viaţa. La început a fost foarte greu să ne obiş-
nuim cu şcoala de tip online, desfăşurarea orelor în clase virtuale, dorul 
de colegii de clasă şi de şcoală, limitarea spaţiului în care ne desfăşurăm 
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Cum va fi Crăciunul în vreme de pandemie?
(Urmare din pagina a 11-a)

Clasele 5-8:
Alexa Bertalan (Apateu)3

Menţiuni:
Kata Sára Emenet (Aletea)

Mátyás László Nagy (Apateu)
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Cum va fi Crăciunul în vreme de pandemie?
(Urmare din pagina a 12-a)

Liliana Renata Bíró (Bătania)

Emma Pătcaş (Jula)

Zinaida Pekarik (Jula)

Panka Motika (Chitighaz)

(Continuare în pagina a 14-a)

FOAIA
românească 1325/1 DECEMBRIE/IANUARIE  2020/21 www.foaia.huℓ  TINERET  ℓ



Menţiuni:

Kitti Angyal (Pocei)

Krisztina Mezei (Pocei)

Cum va fi Crăciunul în vreme de pandemie?
(Urmare din pagina a 13-a)

„Prezentul este trist, viitorul este trist, dar oricum nu 
trebuie să renunţăm, trebuie să mergem până la capăt…”

Convorbire cu Eva Bocsor Karancsi cu ocazia 
apariţiei unei noi cărţi despre Otlaca-Pustă

Volumul „Aspecte istorico-culturale la românii 
din Otlaca-Pustă” este o nouă carte apărută la româ-
nii din Ungaria, o radiografie a satului Otlaca-Pustă 
din judeţul Bichiş, Ungaria. Volumul a ieşit recent 
de sub tipar, redactor este Eva Bocsor Karancsi. Cartea 
este o traducere în limba română a unei lucrări de 
disertaţie, scrisă în limba maghiară, autorul volu-
mului este Anita Szabó. 

Otlaca-Pustă, un sat din două părţi, într-o parte 
locuit cândva de slovaci şi germani, iar o parte a 
satului populată cândva cu români veniţi din Grăni-
ceri, a fost odată o micro-lume, cu reguli şi sisteme 
de valori proprii. Autoarea volumului, care a făcut 
cercetări pentru lucrarea sa de disertaţie, prezintă această lume prin 
intermediul poveştilor de viaţă ale locuitorilor comunei. Biserica, obi-

Eva Bocsor Karancsi

ceiurile, tradiţiile şi munca pământului erau cândva 
cele mai importante pentru comunitate. Oamenii, 
care mai ştiu obiceiurile locale se împuţinează pe 
zi ce trece, iar modernitatea pare să risipească în-
cet-încet atmosfera încărcată de credinţe şi super-
stiţii, care conferă satului aerul său atât de special. 
Volumul aduce în prim-plan fermecătoarea lume de 
altădată a satului acum destul de tristă, sat cândva 
românesc, din care românii s-au împuţinat, abia 
mai sunt. Volumul este structurat pe opt capitole 
şi diferite anexe, care includ interviuri, statistici, 
dar şi imagini din viaţa românilor din Otalca-Pustă. 

Despre apariţia volumului am stat de vorbă cu 
redactorul acestuia, doamna Eva Bocsor Karancsi.

– Eu consider că acest volum este interesant atât 
pentru românii din Ungaria, dar şi pentru maghiari 
şi cred că este interesant şi pentru prietenii 

noştri din România. În mare parte este vorba despre colonizarea 
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românilor în Otlaca, despre cum s-a 
format acest sat cu români, dar şi des-
pre factorii care au făcut să se ajungă 
în situaţia în care ne aflăm acum, adică 
la dispariţia românimii… 

– Nu știu cât de optimistă sunteți dum-
neavoastră în momentul actual, dar volu-
mul, mai ales la final, este destul de trist. 
El prezintă o lume frumoasă, cu tradiții, 
cu obiceiuri, cu oameni frumoși, dar prac-
tic această lumea nu mai există. Cum s-a 
asimilat atât de repede o localitate atât 
de mică, compactă, care era formată din 
români aduși din România abia acum 120 
de ani?

– Era o localitate populată cu ro-
mâni, însă mulţi dintre ei au plecat înapoi după Trianon, localitatea 
a rămas totodată şi fără intelectualitate. Toţi au plecat, învăţătorul, 
preotul, toţi oamenii cu carte au plecat în România. Satul a rămas fără 
o linie de intelectualitate. După asta a venit cel de-al Doilea Război 
Mondial, iar după război, Otlaca nu era o localitate care să se poată 
dezvolta, aici nu erau locuri de muncă, nu era nimic. Pe urmă a venit 
democraţia, şcoala a fost desfiinţată, pentru că erau tot mai puţini 
copiii. Fiindcă nu mai exista în sat nici şcoală, nici grădiniţă, fără locuri 
de muncă, sigur că tinerii deja s-au dus din Otlaca-Pustă. Satul este 
foarte trist la ora actuală. În anul 2005, când timpul mi-a permis să 
merg mai des acasă, şi am văzut că totul se distruge, parohia, biseri-
ca, nu mai este viaţă în sat, am chemat acasă toţi foştii mei colegi de 
şcoală generală, am adunat toţi fiii satului şi bătrâneii din localitate, 
care au mai trăit aici şi am înfiinţat o asociaţie pentru a mai salva câte 
ceva, ce mai era de salvat.

– Volumul amintește și despre Asociația Culturală „Mihai Purdi” din 
Otlaca, a cărui președintă sunteți, deoarece conform activităților pe care 
l-ați organizat în ultimii ani, ați prelungit practic, puțin câte puțin, viața 
acestui sătuleț cândva românesc.

– Am adus prin această asociaţie în sat o viaţă culturală şi cred că 
bine am făcut. Ne-am propus să trezim puţin românitatea în oameni şi 
cred că a avut efect. Am organizat la început cursuri de limba română 
pentru cei din sat, să le împrospătăm cunoştinţele de limba maternă, 
am organizat timp de zece ani concursulul de poveşti pentru copii, am 
ajutat biserica, am înfiinţat o expoziţie din moştenirea noastră de la 
bunici, etc. Acum, la ora actuală, să fim sinceri, la Otlaca-Pustă nu mai 
trăiesc români. Nu vrem să minţim, satul este foarte trist. Şi pentru 
asta m-am gândit să apară acest volum ca să nu pierim de tot şi să nu 
mai ştie nimeni despre noi că am existat. A mai apărut un alt volum, 
editat în limba maghiară, acesta este al doilea, şi sper să mai putem 
publica o a treia, despre viaţa asociaţiei în cei 15 ani de activitate. 

Şi să mă întorc la asociaţie, şi aici apare din nou tristeţea, pentru că 
nici la asociaţie nu prea mai vin oamenii. În cei 15 ani au murit peste 25 
de persoane dintre membrii asociaţiei, oameni din a doua generaţie, 

români din Otlaca, referitor la genera-
ţiile amintite de autoarea volumului. 
S-au dus în veşnicie, copii lor nu mai 
vorbesc limba română, dar nici nu mai 
stau la Otlaca-Pustă. Cu preşedinta 
autoguvernării româneşti, cu doamna 
Elvira Ardelean, ne-am gândit să plătim 
pe viitor o profesoară de limba română 
din banii pe care-i primim la autogu-
vernare, să vină în vacanţa de vară să 
înveţe copiii de aici româneşte, măcar 
să ştie să dea „bună ziua”. 

– Dacă vor ști să dea „bună ziua”, va fi 
de ajuns ca să fie români? Dumneavoastră 
văd că nu vreți să recunoașteți că este o 
cauză pierdută la Otlaca-Pustă, precum 

și în alte sate, foste românești. Credeți că singură sau doi trei oameni mai 
puteți să faceți acolo ceva?

– Dacă o să avem ajutor, atunci trebuie să facem. Şi acum mă refer la 
Autoguvernarea pe Ţară. Bine ar fi să se ocupe mai mult şi cu satele în 
care nu prea mai sunt români. Nu ştiu ce soluţii, ce strategii au ei. Însă 
când mă uit şi citesc că totdeauna elogiază şcolile româneşti, şi asta 
este foarte important, dar este cred eu mai important să fie interes ca 
şi în satele româneşti să mai avem copii români, pentru că dacă nu o 
să mai avem copiii români la sate, nici şcoli nu o să mai avem pe viitor. 
De acolo de jos ar trebui să ne gândim serios să facem ceva. În trecut, 
de multe ori am pus această problemă, dar nu ne-a băgat nimeni în 
seamă. Sperăm ca noua conducere să se gândească la asta mai profund. 

– Volumul nou apărut cuprinde mai multe anexe în care este prezentată 
situația drastică de la un recensământ la altul a numărului românilor la 
Otlaca. Anul viitor va fi un nou recensământ. Dacă nu mai sunt români, 
după cum ziceți, nu se va putea înființa nici autoguvernare, mai sunteți 
atâția români totuși, cât se cere?

– Sperăm că mai putem vorbi cu oamenii care provin din familii 
româneşti, pentru că şi tinerii care mai locuiesc acolo au rădăcini 
româneşti, dar nu mai vorbesc limba română. 

– Credeți că acei tineri care locuiesc în Otlaca-Pustă și nu mai vorbesc 
limba română, se mai consideră ei români?

– Sperăm. Să ştiţi că satele noastre sunt foarte sărace la ora actuală. 
Eu când stau mai multe zile la Otlaca îi văd cum trăiesc, în ce condiţii. 
Trebuie să-i motivezi mereu ca să vină şi la un eveniment. De aceea, 
pentru evenimente înaintez şi proiecte pentru a le putea oferi măcar 
o masă sau mici cadouri pentru a-i motiva, altfel nu merge. 

– Cum vedeți viitorul, pe plan românesc, al acestei mici localități?
– Avem nevoie de ajutor. Singuri nu putem. Dacă rămânem singuri 

nu avem speranţă. Mult ne-au ajutat fraţii din România. Am avut multe 
evenimente împreună cu ei, iar dacă ne unim forţele trece tristeţea şi 
vezi viitorul puţin mai bun… O să vedem ce mai putem face. Prezentul 
este trist, viitorul este trist, dar oricum nu trebuie să renunţăm, trebuie 
să mergem până la capăt. Nu ştim care va fi capătul…         Anca Becan

„Prezentul este trist, viitorul este trist, dar oricum nu trebuie
să renunţăm, trebuie să mergem până la capăt…”

(Urmare din pagina a 14-a)

V ă mulţumim cu mult drag pentru cadourile 
primite din partea Autoguvernării Româ-

neşti a Judeţului Bichiş, oferite şcolii generale, 
grădiniţei şi creşei din Leucuşhaz. Copiii au primit 
darurile cu mare bucurie.

Mulţumim autoguvernării pentru faptul că 
s-au gândit la noi. Vă dorim şi noi multă sănătate 
şi sărbători fericite!

Şcoala generală
din Leucuşhaz

Mesaje de mulţumire către Autoguvernarea 
Românească a Judeţului Bichiş

D orim să mulţumim Auto-
guvernării de Naţionali-

tate Română a Judeţului Bichiş 
pentru cadourile de Crăciun 
pe care preşedinta Eva Bocsor 
Karancsi le-a adus personal gră-
diniţei şi şcolii noastre. Mulţu-
mim frumos, doamna Eva! 

Şcoala generală
„Lucian Magdu”

din Bătania

D ragă Eva şi stimaţi reprezentanţi ai judeţului 
Bichiş, doresc să vă mulţumesc pentru atenţia 

voastră, cu care mi-aţi făcut o surpriză foarte plăcută. 
Autoguvernarea Judeţeană întotdeauna cu mare sen-
sibilitate şi dragoste a urmărit destinul pedagogilor 
pensionari. Voi nici acum nu aţi uitat de noi, în starea 
specială în care pandemia de constrânge. Ţin să vă 
mulţumesc din suflet şi să vă doresc în apropierea 
marii sărbători ai Naşterii Domnului, un Crăciun bi-
necuvântat şi un An Nou fericit alături de cei dragi! 

Iulia Olteanu

FOAIA
românească 1525/1 DECEMBRIE/IANUARIE  2020/21 www.foaia.huℓ  OAMENI ȘI LOCURI  

ℓ



Festival de Colinde în spaţiu virtual, la Micherechi
(Urmare din pagina a 3-a)

Foto: Gábriel János
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Fantezii cu pomul de Crăciun

Răspunsurile corecte din luna noiembrie la concursul
„Să cunoaştem mai bine oraşul Jula!”

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

Răspunsurile corecte la cele patru întrebări din luna noiembrie 
au fost următoarele:

1. •În clădirea aflată în cartierul Oraşul Mare Românesc a funcţionat, 
până în 1948, ultima şcoală confesională din Jula. În anul 2012 
clădirea a fost demolată, iar pe locul ei azi stă o altă construcţie, 
cu scop turistic. La colţul căror străzi s-a aflat şcoala confesională 
română? 
g  La colțul străzilor Eminescu şi Vár (fosta Román utca)

2. Comunitatea ortodoxă din cartierul Oraşul 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 Ivaşcovici, episcopul Aradului. 
Care este hramul acestei biserici?
g  Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

3. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria îşi are sediul în oraşul 
Jula şi are în frunte un episcop doar din anul 1999. Decenii de-a 
rândul, instituţia a funcţionat doar ca Vicariat, fiind condusă de 
un vicar, cu toate că, după Statut, Congresul Naţional Bisericesc al 
Bisericii Ortodoxe Române (de la Bucureşti) a aprobat înfiinţarea 
unei Episcopii pentru românii ortodocşi din Ungaria. În ce an a 
fost înfiinţată Episcopia?
g  Pe 27 martie 1946.

E.S.
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Soţia către soţ, la petrecerea de Revelion:
– Bravo, Mitică, bravo! Mai cântă vreo 3–4 
cântece!
– De ce să mai cânt, că m-am săturat?!
– Cântă, cântă! Când cânţi, nu bei!

1 ianuarie. Telefon de la o blondă:
– Măriuco, la mulţi ani! Cum ai petrecut 
Anul Nou?
– Ca de obicei, în pat.
– Şi a fost multă lume?

– Cum ţi-ai petrecut Revelionul, Bulişor? 
Cum ai fost îmbrăcat?
– Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de 
Revelion.
– Deci ai făcut Revelionul în blugi! 
– Da, am făcut în blugi de Revelion!

Revelionul anului 2020

Una dintre preferatele bucătăriei italieneşti este focaccia, o pâi-
nică pe care putem s-o preparăm cu rozmarin şi sare de mare, dar de 
fapt putem s-o „decorăm” cu orice dorim, chiar putem să-i dăm şi un 
design de Crăciun. Dacă vreţi să-i daţi pe spate pe toţi cei din casă, 
pregăţi-le următoarea reţetă şi succesul va fi garantat.

Ingrediente pentru focaccia:
700 gr făină, 15 gr sare, 4 dl apă, 1 dl ulei de măsline, 25 gr drojdie

Ingrediente pentru decoraţie:
usturoi, roşii, castraveţi, ardei, ceapă verde sau praz, brânză mo-

zzarella, măsline

Din făină, sare, apa călduţă, uleiul de măsline şi drojdia frământăm 
un aluat moale, pe care îl lăsăm la dospit circa 40–50 de minute. 

În acest timp, pregătim legumele. Bradul ce Crăciun l-am modelat 
întâi pe o farfurie. Partea de brad îl facem din castraveţi, pe care îl 
decorăm cu bucăţele de roşii cherry, măsline, ardei şi ceapă.

Jumătatea aluatului îl întindem pe o tavă de copt, pe care am uns-o 
cu ulei de măsline. Ungem deasupra şi aluatul cu ulei cu usturoi 
pisat, după care mutăm brăduleţul decorat de pe farfurie pe aluat. 
Putem lăsa să mai dospească puţin, până se încălzeşte cuptorul la 
200 de grade.

Coroniţa o facem aproape la fel. Putem decora cu ce avem prin 
casă sau ce ne place cel mai mult.

Rezultatul final nu doar că este foarte gustos, dar şi apetisant şi 
festiv. 

Din bucătăria sărbătorilor de iarnă

Focaccia de Crăciun

Având în vedere situaţia actuală, anul acesta, din păcate, nu vom 
putea sărbători noaptea dintre ani, deoarece starea de alertă s-a 
prelungit până după Anul Nou, aşadar petrecerile în aer liber s-au 
anulat. Va trebui să rămânem în case, să avem grijă unul de celălalt 
şi să limităm cât putem întâlnirile cu cât mai mulţi oameni.

Acum ne văităm cu toţii de acest „Altfel de Revelion”… Nu trebuie să 
fim trişti sau furioşi pentru situaţia actuală, trebuie să ne bucurăm de 
tot ce aveam şi, mai ales, de sănătatea noastră. Am împodobit bradul, 
cu familia aproape. Să ieşim la bulgăreală, să coacem cozonaci şi să 
punem co ji de portocale pe calorifer, suntem bine, va fi un revelion 

normal. Nu aşa cum obişnuiam cu toţii, dar cu siguranţă va fi frumos. 
Important este să avem grijă de noi.

Fericirea o putem găsi în lucruri mărunte, fericirea e esenţa care 
se ţine în sticluţe mici. Haide-ţi să ne bucurăm de tot ce avem şi să 
fim buni, nu doar acum, ci mereu.

O vorbă românească ne sfătuieşte: „Fă rai din ce ai”. Nu doar acum, 
dar haideţi să facem rai din ce avem. Iar anul ce vine să vă aducă 
multă sănătate şi fericire! Vă dorim tuturor un An Nou fericit şi cu 
multă linişte sufletească!

Redacția
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 –  viaţa şi tradiţiile românilor
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     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 
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cu ajutorul căruia puteţi să căutaţi 
expresii sau conţinuturi, dar puteţi 
şi printa toată revista.
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CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

  3 luni – 1200 ft
  6 luni – 2000 ft
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        ZÂMBIŢI!
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miercuri, 6 ianuarie, Duna TV, ora 7.10
miercuri, 6 ianuarie, Duna World, ora 13.45

Ca de obicei, în prima emisiune 
a noului an recapitulăm cele mai 
importante evenimente petrecute 
în anul care l-am lăsat în urmă, an 
marcat puternic de un virus care ne-a 
schimbat viaţa. Dar, aflându-ne la o 
mare sărbătoare a creştinităţii, la 
praznicul Botezului Domnului nostru 
Isus Hristos, programul va începe cu 
secvenţe din slujba de Bobotează, 
înregistrată acum trei ani la Bătania.
Realizator: Tiberiu Boca

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

miercuri, 30 decembrie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 30 decembrie, Duna World, ora 13.45
Am ajuns la sfârşitul unui an, care 
cu siguranţă va rămâne în memoria 
noastră. Ne-a mai rămas o singură 
zi din anul 2020, care precum 
tuturor în întreaga lume, ne-a adus 
şi nouă condiţii şi teme speciale. 
Spre exemplu, anul acesta practic 
nu s-a putut ţine nici o manifestare 
de păstrare a tradiţiilor, ceea ce în 
cazul unui grup etnic ca al nostru 
este o consecinţă grea a pandemiei. 
De aceea, pentru că nu v-am putut 
aduce proaspete, astăzi am ales să 
scoatem din arhivă cele mai vechi 
înregistrări folclorice ale redacţiei 
în limba română a postului public 
de televiziune din Ungaria. Ele au o 
vechime de circa trei decenii. Poate 
nu va fi fără învăţăminte ca să privim 
o clipă în oglinda istoriei comunităţii 
noastre.
Realizator: Ştefan Crâsta
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ŞPERȚ, sperțuri, s. n. 1. (De obicei 
construit cu verbe ca „a da”, „a 
lua”, „a primi”) Mită, mituială. 2. 
Şperţuială. – Din germ. Sperr-
zeug „mănunchi de şperacle”.

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

MISIUNI DIPLOMATICE
Ambasada României 
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de 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
şi Informare al AȚRU
5700 Jula, str. Sáros nr. 17
Director: Mariana Negreu Vetró
E-mail: info@dokkozpontgyula.hu

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

..................................................
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Aho, aho, copii şi frați
Cu mască şi distanțați,
Stați pe loc şi nu uitați
Ca pe mâini să vă spălați!

Curând anul se-noieşte
Virusul nu conteneşte,
Şi începe a ura:
„Pe la case... de-ați mai sta”!

Iarna-i grea, problema-i mare
Semne naşpa anul are,
La guvern şi la partid,
Toate-s pline de Covid!

Iar durerea cea mai mare,
E la noi în buzunare.
Să fii gazdă sănătos,
Să ai gust, să ai miros
Şi la anul care... „este”
Să fii negativ... în teste! La mulți ani!

Pluguşorul zilelor noastre
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