www.foaia.hu

foaia@foaia.hu

www.facebook.com/foaiaromaneasca

Preț: 300 de forinţi
Cu abonament: 130 de forinţi

ANUL LXXI NR.1

FONDAT ÎN 1951

Vineri,
8
IANUARIE
2021

SĂPTĂMÂNAL AL ROMÂNILOR DIN UNGARIA

Ziua în care
am iubit cel mai mult
România…

„Vocea Crăciunului”,
concurs de colinde la şcoala
din Bătania

Slujbe
de sărbătoare
în comunităţile ortodoxe

(Paginile 3, 5 şi 9)

(Pagina 7)

(Pagina 12)

2

FOAIA
românească foaia@foaia.hu

ℓ ACTUALITĂŢI ℓ

Calendar ortodox

11 ianuarie, luni, † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții
călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12 ianuarie, marți, Sf. Mc. Tatiana diaconița şi Eutasia
13 ianuarie, miercuri, Sf. Mc. Ermil şi Straotnic, Sf. Ier. Iacob,
ep. din Nisibe
14 ianuarie, joi, Odovania praznicului Botezului Domnului;
Sf. Cuv. Mc. din Sinai şi Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei
15 ianuarie, vineri, Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 ianuarie, sâmbătă, Cinstirea lanțului, Sf. Ap. Petru; Sf. Mc.
Danact citețul
17 ianuarie, duminică, †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv.
Antonie cel nou de la Veria. Duminica a XXIX-a după Rusalii
(a celor 10 leproşi).

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

Poezia săptămânii
Ion Minulescu
Rânduri pentru Anul nou

Bine-ai venit, An nou!...
Bine-ai venit...
De când te-aștept aproape-am
și albit...
Dar fiindcă-mi intri-n casă-ntâia
oară,
Te rog să nu-mi faci casa
de ocară...
Nu te grăbi să-mi intri pe furiș,
C-abia sosiși...
Noroc că te-așteptam deștept
Să te previu la timp, să fii atent,
Și-n clipa marelui eveniment
Să-mi calci în casă cu piciorul
drept...
Și nu uita
Să-ți lași ciubotele afară,
Așa te vreau!...
Te vreau la trup curat...
neprihănit...
Și tot așa la suflet și la minte Te vreau sub chipul celui arvunit
Pe treizeci de arginți
Și-un blid de linte!...
Și-acum, că te-ndurași
să-mi intri-n casă,
Poftim la masă...
Dar mai nainte de-a gusta
Din vinul și din pâinea mea,
Deschide-ți ochii bine, ca să-nveți
Povestea Coliviei cu sticleți...
Și-n urmă, dacă poți
să te-ntregești
Cu sfinții din icoanele de pe pereți,
Te rog - de pe parchete si sofa Să-mi schimbi covoarele
de Buhara,
Și-n locul lor tu să-mi întinzi
Numai velințe oltenești.
Ca să-mi rasfrâng cu ele, în oglinzi,
Podoabele mândriei
strămoșești...

Iar pe măsuțele pătrate,
În locul florilor de crin, fanate,
Să-mi pui în strachine de lut
Crăițe sângerii culese
În cinstea viitoarei florărese
Care, probabil,
nici nu s-a născut!...
An nou...
Ai auzit ce-ți cer?...
Nu-ți cer să faci nimic în casa mea,
Mai mult decât ai face
tu-ntr-a ta!...
Iar eu, un biet român ursit
Să fiu scuipat și pălmuit,
Deși n-am casă cu calorifer,
Te-adăpostesc de viscol și de ger
Și te cinstesc așa cum se cuvine
Să fiu cinstit și eu - măcar
de tine!...
Te-ntâmpin ca pe-un
frate-adevărat Un frate ce-mi va da napoi
Sticletele ce mi-a furat
Alt frate, mult mai mare decât
noi!...
Te-ntâmpin numai cu atât Ce mi-a rămas - Un
„Ah" în gât,
Și-un gest cu care te primesc
Ca pe-un
„Specific românesc"!...
An nou!...
Fii nou de sus și până jos!...
Copil al nimănui și-al tuturor,
Copil din flori,
Copil gălăgios...
Desfășură-te-ncet de pe mosor...
Încet... cât mai încet... și liniștit...
Și fii atent ca nu care cumva
Să ți se rupă firu-n casa mea!...
Bine-ai venit, An nou...
Bine-ai venit!...

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

Pe copertă: Sfințirea Aghesmei celei Mari, în Catedrala Sf.
Nicolae din Jula (imagine din 6 ianuarie 2020) / Foto: BPEORU
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Vaccinarea anti-COVID-19
a început oficial în toate
țările Uniunii Europene

V

accinarea împotriva noului coronavirus a demarat oficial în ziua de duminică, 27
decembrie, în toate țările Uniunii
Europene, primele persoane care
au primit doze de vaccin fiind din
rândul pensionarilor și al medicilor, transmit agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.
Autoritățile ungare au început
vaccinarea anti-coronavirus cu vaccinul Pfizer-BioNTech a angajaților
din sectorul medical, cu o zi mai devreme decât în majoritatea țărilor
Uniunii Europene, încă de pe 26 decembrie. „Am început vaccinarea
personalului medical, potrivit unui plan prestabilit”, a declarat un
purtător de cuvânt al guvernului, sub formă de răspuns la întrebările
adresate de Reuters.
Din punct de vedere tehnic, Ungaria este pregătită pentru administrarea rapidă în masă a vaccinurilor împotriva coronavirusului, în
măsura în care în țară sosește o cantitate mare din acestea, a declarat
premierul Orbán Viktor, duminică, 3 ianuarie, pe postul public de radio
Kossuth. Prim-ministrul ungar a subliniat că în prezent este disponibilă o cantitate de vaccinuri necesară pentru vaccinarea a 35.000
de persoane, care în baza planului guvernului va fi administrată în
primul rând medicilor și altor angajați din domeniul sanitar. Orbán
a subliniat că „vaccinurile din Occident sunt gestionate de Uniunea
Europeană”, întrucât statele membre au căzut de acord să efectueze
comenzi împreună, iar dozele să fie distribuite în mod echitabil de
către Bruxelles.
În opinia premierului Orbán este dificil de spus dacă restricțiile
pot fi relaxate înainte de sosirea vaccinului, întrucât dacă acesta nu
sosește la timp, ar putea începe un nou val de infectări. „Toată lumea
ar dori să revenim la normal, cu toții ne dorim să scăpăm de această
nenorocire, însă dacă nu facem un plan bun, ar putea exista chiar și
E.Ș.
un al treilea val”, a spus Orbán, citat de hirado.hu.

Hramul Aşezământului
Monahal Românesc
din Budapesta

Î

n duminica după Botezul Domnului, pe 10 ianuarie, Așezământul
Monahal Românesc din Budapesta, închinat „Sfântul Prooroc
Ioan Botezătorul”, își sărbătorește hramul.
Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria se va afla în mijlocul obștii monahale de
la acest așezământ, obște formată din 3 maici și aflată sub purtarea
de grijă a părintelui protosinghel David Pop, săvârșind Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un sobor din care, alături de pr. David,
vor face parte și pr. Marius Maghiaru, protopopul ortodox român din
A.B.
Budapesta și alți clerici de la Episcopia din Jula.
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
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.
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Ziua în care am iubit cel mai mult România…
De la Seghedin până la Timişoara, de la Jula la Macău şi Desca,
au povestit românii în seara zilei de 4 decembrie, timp de două
ore, la evenimentul-online „Ziua în care am iubit cel mai mult
România”, o acțiune dedicată Zilei Naționale a României. Orga-

O Românie frumoasă lângă Arcul de Triumf
Eva Iova-Șimon:
– Titlul evenimentului, la alegerea căruia am
contribuit și eu, ne ajută să ne limpezim gândurile și să ne gândim la zile din viața noastră,
care ne-au marcat. Cei care mă cunosc știu că
am legătură zilnică cu România prin soțul meu
și familia lui, prin profesia mea, etc. O să evoc
ziua de 1 Decembrie din anul 2011. În acea zi
am fost invitată la București, unde am zburat
cu avionul de la Oradea, pentru a fi distinsă de către președintele
de atunci al României, Traian Băsescu. Împreună cu Maria Berényi am
fost invitate la Palatul Cotroceni, printre acei puțini români invitați
să preia distincțiile Statului Român. Dar în acea zi nu evenimentul
în sine m-a marcat ci despre altceva o să povestesc. Fiind cazați în
pensiunea unor prieteni de-ai noștri care locuiesc aproape de Arcul
de Triumf, am avut ocazia ca în dimineața de 1 Decembrie, să vedem
parada militară de la București. Dacă cineva a văzut pe viu vreodată
parada militară din București de Ziua Națională, poate să-și închipuie ce emoție m-a cuprins atunci. Eu atunci o singură dată am avut
această bucurie, dar pentru mine acele momente au rămas de neuitat.
Eram lângă Hotelul Triumf când au trecut pe deasupra capului nostru
avioanele. În Bulevardul Kiseleff era atâta bucurie, energie pozitivă,
erau atâția oameni frumoși la defilare, încât, de atunci m-a dus gândul
de foarte multe ori la acele momente, și mi-aș dori să pot odată să
organizez o deplasare la București de Ziua Națională, pentru câțiva
copii români din Ungaria. Pentru mine a fost una dintre cele mai
frumoase zile din viață. Atunci am văzut o latură foarte frumoasă a
României și a românilor…

Descoperirea unei Românii profunde
Tiberiu Boca:
– Eu o să vă povestesc despre două lucruri
legate de România. Despre prima mea întâlnire adevărată cu România și despre o întâlnire
mai profundă cu România. Nici un eveniment
nu se leagă de România oficială, departe să am
o emoție legată de oficialitățile din România.
Una dintre aceste emoții se leagă de ultima
excursie la care am participat în România, în
organizarea Catedrei de limbă română de la Seghedin, ultima excursie când am plecat cu mașini în România. Petru Câmpian mergea în
fața noastră cu trabantul. Era în anul 1987 și pentru mine atunci a fost
prima dată cu adevărat întâlnirea cu ceea ce înseamnă România. Era
o excursie cu studenții de atunci ai catedrei. Eu atunci am cunoscut
România pitorească, România rurală, cu acel gust foarte specific, cu
acea lume înrădăcinată în tradiții. Așa că dacă mă întreabă cineva
care este amintirea legată de România care mă marchează, sunt
acele zile… Până atunci fusesem de multe ori în România, dar mai
mult în zona Arad și eram mai mult marcați de ceea ce însemna
trecerea frontierei, cozile, dificultățile de la graniță, experiențe
destul de ciudate. Iar întâlnirea mai profundă cu România a fost
în anul 2019, la Târgu Jiu. Am avut intenția de foarte mult timp să
filmez la monumentele Brâncuși. A fost o întâlnire emoționantă
pentru că am reușit foarte mult timp să stau acolo, înainte am studiat
și am citit foarte mult. Mă gândeam la un aspect paralel cu noi și
ceea ce a trăit Brâncuși, să nu fiu lipsit de modestie. Nu este vorba
de calități, e vorba mai mult de soartă, pentru că respirăm același
aer cu al lui Brâncuși, ignorat de România, care a fost foarte lipit
de România. Acest sentiment foarte ciudat, pe care foarte greu îl

FOAIA
românească

3

nizatorii evenimentului au fost Asociația Culturală a Românilor
din Seghedin, săptămânalul „Foaia românescă” din Jula şi Catedra de română a Universității din Seghedin. Masa rotundă a fost
găzduită de platforma Meet a Universității de Vest din Timişoara.
înțelegi, și cred că atunci în anul 1938, la sfârșitul lui octombrie a
fost ultima lui vizită în România, nu cred că a mai pășit pe pământ
românesc. În anii următori, după ce a realizat acel monument care
mi se pare incredibil, pentru că el a crezut întotdeauna în funcționalitatea artei și a avut o intenție de a apropia arta lui de oameni,
într-o formă cum foarte puțini știau… Am stat acolo două zile și am
avut timp să meditez, să mă adâncesc în ceea ce a vrut el, în ceea ce
a fost el, și a fost pentru mine un lucru incredibil să văd de aproape
acele comori. Vedeți cum pe internet niște sculpturi minuscule,
care se vând pe zeci de milioane de euro, iar ansamblul Brâncuși
de la Târgu Jiu are lucrări monumentale printre care trec oameni
și acestea aparțin peisajului de parcă ar fi niște bănci. Mă bucur că
am putut să fac acest film și nu demult redacția televiziunii noastre
maghiare a reluat acest film.

Dintr-odată am devenit şi noi români „vedete”
Ștefan Crâsta:
– Atunci când am aflat subiectul discuției
noastre de astăzi, tot m-am gândit dacă pot
să identific zile sau date exacte când am iubit
eu cel mai mult România. Și pot să spun două
date când am simțit că sunt cel mai fericit că
sunt român și că am legături cu acest popor.
Una dintre date este 22 decembrie 1989. Atunci
eram student și am fost capabil deja să gândesc
asupra identității mele și asupra românității mele. Înainte a trebuit
foarte mult să luptăm și a trebuit să lupt și în mine singur ca să îmi
susțin această identitate și să nu cedez multor influențe negative din
acea perioadă. Dar în acele zile de decembrie 1989 am experimentat
o așa de mare solidaritate atât a românilor din România, dar și a
societății în care am trăit printre unguri, că dintr-odată am devenit și
noi români „vedete”, toată lumea ne felicita și ne întreba despre ce se
întâmplă în România, de parcă noi făceam ceva, cu toate că nu aveam
nici un merit în treaba aceasta… Cea de-a doua dată despre care vreau
să vorbesc este una banală, 3 iulie 1994, dată despre care probabil microbiștii știu ce înseamnă. Un meci emoționant România-Argentina,
în care nimeni nu a crezut că românii îi pot învinge pe argentinieni.
Atunci a fost o generație de fotbaliști, care ne-a făcut să fim mândri
că suntem români…

Viața mea şi a familiei mele mereu s-a legat de România…
Petru Cîmpian:
– Ar fi multe de spus, pentru că viața mea
și a familiei mele, mereu se leagă și s-a legat
de România. Soția mea este din România, dar
și tata a făcut liceul la Liceul Gojdu, între cele
două războaie mondiale, la Oradea. Eu știam
multe despre Oradea și am fost de multe ori la
Oradea, primul spectacol de teatru l-am văzut
la Oradea. Când am iubit totuși cel mai mult
România? A fost pe 22 decembrie 1989, când cu echipa de filmare a
televiziunii maghiare am fost trimis la Arad și Timișoara. Am găsit
atunci o Românie altfel, cu oameni schimbați total, care ne mângâiau. La Nădlacul românesc, când am trecut granița, nu am văzut
în lume atâția oameni răgușiți, care strigau din răsputeri „armata e
cu noi” și cântau colinde. A fost ceva atât de emoționant încât nu se
poate explica în cuvinte. Am fost foarte mândru de această acțiune
a poporului român și de atunci încoace s-au schimbat foarte multe
lucruri în bine.
(Continuare în pagina a 5-a)
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Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat
anul 2021 drept Anul omagial al pastorației diasporei

Sfântul Sinod al Bisericii OrtoRomânii au dus cu ei Ortodoxia în
doxe Române a declarat anul 2021
țările de adopție, iar viața liturgică îi
drept Anul omagial al pastorației
ajută să-și păstreze identitatea. De
românilor din afara României. De
aceea, în ultimul deceniu, una din
ce este atât de importantă pastoprioritățile pastorale ale Bisericii
Ortodoxe Române a fost consolirația diasporei și în ce condiții se
desfășoară?
darea comunităţilor româneşti din
diaspora.
Termenul de diaspora desemnează membrii unui grup etnic care-și
Patriarhia Română face eforturi
părăsesc locul de origine și se îmsă mențină unitatea și identitatea
prăștie în lumea largă. Provine din
românilor prin înființarea de epargreaca veche.
hii, protopopiate și parohii. În 2018,
Inițial, termenul s-a referit la
Biserica Ortodoxă Română avea 14
eparhii în diaspora. În cadrul acesExilul Babilonian al evreilor după
tora funcționau 1.303 parohii şi filii
distrugerea Ierusalimului în secolul
deservite de 1.098 de clerici.
al VI-lea î.Hr. Ulterior, semnificația
Icoana Anului omagial 2021, cu trei sfinţi născuţi pe
b) Desfășoară programe sociale,
cuvântului a fost extinsă pentru a
teritoriul României de azi, dar care au mers în misiune
educaţionale şi culturale
acoperi migrarea oricărei populații
în afara ţării: Sf. Cuvios Ioan Casian, Sf. Cuvios Ioan Iacob
Sprijin și implicare socială
în afara granițelor țării de origine,
şi Cuviosul Dionisie Exiguul
potrivit basilica.ro.
Mai multe parohii organizează
Migrația recentă a românilor este
acțiuni filantropice pentru românii
un fenomen fără precedent în istoria poporului nostru: numai între vulnerabili social, pentru unii români care au nevoie de tratament
2000 și 2015, România a pierdut o zecime din populație în acest fel în străinătate, pentru copiii din zona rurală care au nevoie de sprijin
(estimarea, bazată doar pe cifre oficiale, este una minimală).
pentru a merge la școală.
Oferim câteva date despre diaspora românească de azi și imporRecent, parohiile din diaspora au strâns bani pentru a sprijini
tanța ei pentru viața Bisericii și pentru identitatea românească.
spitalele Covid-19 din țară și a le asigura copiilor din România și din
Basarabia tablete electronice pentru cursurile online.
1. Cât de numeroasă este diaspora românească?
Mai multe parohii din diaspora au dezvoltat și puncte de sprijin
Diaspora românească este una dintre cele mai numeroase din și găzduire pentru femeile în criză de sarcină.
lume. S-a spus în mass media că s-ar situa pe locul doi în lume după
Un astfel de proiect funcționează la Parohia Torino II, care are cea
diaspora siriană, dar Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe mai intensă implicare socială din Episcopia Italiei. Un punct pro-viață
Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei similar a fost organizat, prin implicarea Părintelui Mitropolit Iosif,
Române, a explicat de ce această statistică este falsă. El a spus că și la Mănăstirea Godoncourt din Franța.
Educație religioasă
românii din afara granițelor se împart în trei categorii: 1. românii
din teritoriile care au făcut cândva parte din România: Basarabia
Pr. Daniel Buda, Decanul Facultății de Teologie din Sibiu, a prezen(Republica Moldova de azi), Bugeac și Cernăuți (în Ucraina de azi); tat recent o situație a educației religioase în diaspora românească.
2. românii care nu au făcut niciodată parte din statul român: cei din Aceasta se desfășoară în țările unde există un acord între statul român
Transcarpatia (Maramureșul istoric), cei de pe Valea Timocului (în și statul-gazdă, precum și în unele zone (din Germania, de exemplu)
Serbia și Bulgaria), cei din Ungaria (n. red.) și aromânii răspândiți în unde există procentul de ortodocși cerut de legea țării, pentru a se
Balcani; 3. diaspora propriu-zisă, formată din românii care au plecat permite ora de Religie în școli.
peste granițe din voință proprie.
Acolo unde ora de Religie nu se poate desfășura în școli, parohiile
„O greșeală frecventă când se estimează numărul lor este ca primele oferă programe de Școală Duminicală.
două categorii să fie incluse în ultima și atunci se spune că România
În 2018 a fost realizat un proiect pilot în Episcopia Italiei, împreună
a produs cea mai mare diasporă după Siria, ceea ce este fals”, a spus cu World Vision, care a asigurat formarea a persoanelor implicate în
profesorul Dungaciu.
desfășurarea activităților catehetice din cadrul Școlii de Duminică.
În realitate, date publicate într-un raport recent al Organizaţiei Ulterior, proiectul a fost introdus şi în Episcopia Spaniei şi Portugaliei.
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) arată că diaspora
Activități pentru tineri
Parohiile desfășoară acțiuni de promovare a culturii și tradițiilor
românească este a cincea cea mai mare din lume, cuprinzând
românești.
aproximativ 2,3 milioane de persoane.
Într-un interviu oferit pentru Nepsis Roma, Arhidiaconul Sorin
2. Unde au plecat cei mai mulți români din diaspora?
Mihalache spunea că
Raportul OCDE arată că cei mai mulţi români din diaspora se află
tinerii din diaspora „identifică mai clar componenta spirituală
în Italia (peste un milion), Germania (680.000) şi Spania (573.000). ca fiind o componentă esențială pentru viața lor”. El mai adăuga că
Deşi țările vorbitoare de limbi latine găzduiesc majoritatea emi- tinerii din diaspora sunt mai interesați de ceea ce reprezintă România
granţilor români, Germania este destinaţia principală pentru cei cu și specificul naţional românesc, „au o anumită tentație de a conserva
studii superioare.
mai bine aceste lucruri”.
3. O zi anuală dedicată diasporei în Patriarhia Română
În 2009, Patriarhia Română a instituit „Duminica migranţilor
români”, celebrată în prima duminică de după sărbătoarea Adormirii
Maicii Domnului. Ziua era marcată încă din 2006 în Mitropolia
Moldovei, la iniţiativa Părintelui Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit
al Moldovei şi Bucovinei.
4. Ce face Biserica pentru românii diaspora?
a) Sprijină crearea de noi parohii și filii

5. Unde funcționează parohiile din diaspora
Unele comunități de români ortodocși – de exemplu cele din Viena
sau München – își construiesc propria biserică, altele cumpără proprietăți și le adaptează pentru viața liturgică ortodoxă și activitățile lor
parohiale. Iar altele încheie înțelegeri cu bisericile romano-catolice
locale pentru a folosi alternativ spațiile lor.
Anul omagial al pastorației românilor din afara României va fi o
bună ocazie pentru a reconsolida legăturile diasporei cu România și
a sprijini românii de peste granițe să-și păstreze identitatea.
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Ziua în care am iubit cel mai mult România…

Atunci am recuperat România…
Petru Weber:
– Nu cred că mă înșel, dar fiecare cred că
avem o amintire legată de acea dată. Cea mai
emoționantă zi a fost pentru mine dimineața
zilei de 23 decembrie 1989. Dacă închid ochii
și acum văd în fața mea imaginea soarelui din
acea dimineață, când m-am trezit din pat, am
tras perdeaua la o parte și m-a izbit un soare
strălucitor, și m-am gândit că odată cu acea
dimineață însorită viața mea se va schimba
în viitor, totul va fi altfel. Nu puteam să bănuiesc ce perspective
o să vină, dar atunci am recuperat România. Pentru că trebuie să
recunosc, până atunci România însemna pentru mine vicisitudini,
greutăți, speranța că se va schimba ceva, sau vom rămâne așa pentru
eternitate. Era o oarecare disperare și acel moment m-a marcat,
nu puteam fără acel moment să fiu ceea ce sunt, a fost efectiv o
eliberare și o recuperare a identității românești, pentru că eram
român fără să-mi dau seama ce înseamnă până atunci acest lucru.

Acolo, la Tismana, la şezătorile din sat, am pus bazele ştiinței
mele de brodat ii
Anca Becan:
– Fiind născută în România, sigur că mă
leagă multe lucruri de locurile unde am crescut
și pe unde am umblat și despre care am multe
amintiri frumoase. Dar când m-am bucurat cel
mai mult că sunt româncă a fost în vara anului
2017, atunci când am avut oportunitatea de a
fi conducătorul grupului de copii din Ungaria,
într-o tabără organizată de Institutul Cultural
Român București, pentru români din jurul
graniței. Acolo eram să reprezint românii din Ungaria, și am fost
mândră și de acest lucru. Tabăra a fost organizată la Tismana, într-o
zonă pitorească, unde am avut ocazia să învăț o mulțime de lucruri
noi despre România. Am avut organizate excursii în zonă, și sunt
foarte recunoscătoare că în cadrul acestor excursii am ajuns să văd
ansamblul monumentelor Brâncuși, și totodată am cunoscut aici
o lume nouă, o lume frumoasă. Tabăra fiind organizată în Gorj, la
Tismana, despre care se știe că este renumită în lume pentru arta
populară sub toate aspectele ei, am avut marea bucurie și plăcere de
a vedea un atelier tradițional de țesături și de confecționat costume
populare activ. Fiind de mică pasionată de lucrul de mână, acolo, la
Tismana, la șezătorile din sat, am pus bazele științei mele de brodat
ii, lucru care mi-a marcat de atunci viața. Așadar, din anul 2017 și
până în prezent am reușit să cos pentru copiii de la grădinițele și
școlile românești din Ungaria foarte-foarte multe costume românești frumoase și mă bucur că am știut să fac acest lucru.

Pentru mine, Munții Banatului au fost ca o copilărie de basm
Iudit Călinescu:
– Eu nu m-am gândit la o singură zi, ci m-am
gândit la lucrul care mă face să iubesc cel
mai mult România. Pentru mine, România
însemna de fapt pe de-o parte părinții mei,
pe de cealaltă parte prietenii mei, și locurile
în care am copilărit și acești oameni au trăit și
unii dintre ei trăiesc și astăzi. Părinții mei s-au
mutat de șapte ani în Ungaria, și-au cumpărat
o căsuță la Mezőkovácsháza. Pentru cei care
nu mă știu eu sunt din Reșița, am copilărit în Banatul Montan, și
copilăria mea este legată de părinți și de prieteni, dar și de peregrinările mele prin Banatul Montan. Acest lucru m-a făcut să iubesc cel
mai mult România, și care îmi lipsește acum cel mai mult de când

locuiesc și eu în Ungaria. Ieșirile în natură, drumețiile în Banatul
Montan cu părinții mei în copilărie, iar mai târziu cu prietenii mei.
Cum spuneam, părinții au plecat de-acolo, sunt și foarte bătrâni
acum, nu mai pot să călătorească așa cum o făceau mai demult,
iar prietenii mei, din păcate, foarte mulți au părăsit Reșița, foarte
rar ne întâlnim și mai apucăm să ieșim în natură. Este un lucru
despre care nu vreau să vorbesc, pentru că nu vreau să mă întristez
acum. Reșița, un oraș atât de frumos și pitoresc odinioară a ajuns
să fie părăsit de oamenii buni, de oamenii frumoși, un oraș pe care
îl iubesc în continuare, un oraș industrial care ar trebui astăzi să
trăiască poate 80 la sută din turism, pentru că este înconjurat de
Munții Banatului, o zonă extraordinar de frumoasă, care pentru
mine a fost ca o copilărie de basm.

Momentul când Nadia Comăneci a luat nota 10…
Daniela Guleş:
– Ca să fiu cât mai exactă la subiectul propus pentru această conferință, m-am gândit mult despre ce o să vorbesc, ca român născut
în România este greu să găsești o anumită zi. Și oricât am încercat
să găsesc o dată mai apropiată de zilele noastre, mie mi-a rămas
totuși în minte to zi din copilărie, când în fața unui televizor mai
mult defect, în care imaginea nu era foarte clară, sunetul abia venea,
urmăream Olimpiada de la Montreal. Acolo pentru mine, momentul
cel mai emoționant, pe care și acum îl resimt, era acela în care Nadia
Comăneci a luat nota 10. Pentru mine acela a fost momentul în care
am fost cu adevărat mândră că sunt româncă și că România este
cunoscută la așa de mare depărtare. Aveam 14 ani atunci și a fost un
lucru foarte important pentru mine acel moment. Aceea este ziua
care mi-a rămas cel mai viu în memorie.

Atunci am iubit pentru prima dată foarte mult România!
Otilia Hedeşan:
– Mă bucur foarte mult că ați avut ideea de
a organiza această întâlnire online. În timp ce
stăteam și vă ascultam, mi-am dat seama că
poate, în mod normal, dacă nu am fi fost în pandemie, în această seară am fi mers la mămăliga
lui Petre Cîmpian… Eu am cumva o perspectivă
diferită de a voastră, a tuturor, care ați povestit în
această seară, pentru că, dintre toți cei prezenți,
eu sunt singura care m-am născut în România,
am rămas în România, și am rămas în mod neașteptat în România, în
condițiile în care majoritatea acelor care au condiția mea au plecat.
Din când în când am încercat să reprezint România. Ce să spun despre
iubirea de România? Este știți cum? Încercați să vă imaginați dacă nu
ați avut această experiență. Ca și când te îndrăgostești tare, ai o iubire
mare de care, de fapt, depinde viața ta, și într-o bună zi cel pe care-l
iubești și credeai că te iubește te părăsește. Pentru că, dacă îți păstrezi
mintea limpede și ascuțită înțelegi de ce s-a întâmplat asta. Însă nu
îl condamni, nu te superi, ci pur și simplu duci dragostea aceea mai
departe. Așa este dragostea de România, dacă ai buletin de România.
Tu o iubești până la capăt, chiar dacă ea mereu e ocupată cu alte lucruri și nu are timp să-ți dovedească că te iubește și ea. Am ales să vă
vorbesc despre două momente când am iubit cel mai tare România,
și veți înțelege că este vorba și despre puțină mândrie la mijloc. Primul moment este decembrie 1989, pe care l-am trăit la Timișoara, în
noaptea de 16 spre 17 decembrie, când am dormit într-o cameră de pe
Bulevardul Gheorghe Lazăr, una din arterele importante din Timișoara,
în sac de dormit și cu o geacă pe mine. M-am trezit în timp ce trecea
un grup de manifestanți prin fața ferestrei. Am înțeles că se întâmplă
ceva, dar au trecut așa de repede, că până am reușit să mă dezmeticesc
bine, lucrurile s-au terminat. În toată după-amiaza aceea am auzit tot
felul de zgomote pe stradă, și am fost absolut sigură că sunt petarde
înainte de sărbători.

(Continuare în pagina a 9-a)
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Viața unei albine

După ce matca depune un ou într-o
alveolă, durează 21 de zile ca să se nască
albina. În aceste 21 de zile, albina are trei
stadii de dezvoltare: ou, larvă și nimfă.
De-a lungul vieții, albina muncește în
continuu, în funcție de vârstă. În primele
20 de zile, albina lucrătoare execută tot
felul de lucrări în stup, iar în ultimile 15
zile ale vieții devine albină culegătoare.
Chiar în ultimele zile de viață, albina
de regulă rămâne în stup, ea muncind
în continuare, până la ultima răsuflare.
Enumerarea principalelor activități pe
care le are albina în cursul vieții:
DOICILE – prima etapă din viața
albinei, în care se ocupă de îngrijirea
puietului. Rolul lor este să încălzească
puietul, să supravegheze dezvoltarea
și să hrănească larvele. Din acest tip de
albine se desprinde un grup de câteva
zeci de albine care sunt …
CURTENCELE – grupul acesta de albine formează suita regală, care însoțește regina pretutindeni, rolul principal
fiind de a hrăni regina, dar asigură și
paza ei.
CURĂȚITOARELE – asigură curățenia
în stup, adună toate resturile și impuritățile și le scot afară.
STRĂJERELE – sunt albinele care asigură paza stupului. Ele păzesc intrarea
în stup, verifică fiecare albină care intră
și nu lasă nici un străin să treacă. Dacă
descoperă un intrus, dau imediat alarma.
VENTILATOARELE – sunt cele care, cu
ajutorul aripilor, formează curenți de aer,
asigurând microclimatul perfect pentru
dezvoltarea familiei de albine.
CERESELE – ele sunt albinele tinere
care au glandele cerifere dezvoltate la maxim și produc ceara necesară la construcția fagurilor; din acest grup se desprind …

ZIDĂRIȚELE – albine care, din solzișorii
de ceară produși de cerese, construiesc
fagurii.
INGINERIȚELE – s-a observat că la
construirea fagurilor noi sunt câteva
albine care fac „măsurători” și supraveghează zidărițele în munca lor. Ele sunt
albinele care știu cum trebuie facută
temelia pe care se reazămă celulele.
CERCETAȘELE – albine care în permanență cercetează zona și caută cules. În
cazul în care descoperă ceva, la întoarcerea în stup execută un „dans” mobilizator cu care sunt capabile să informeze
culegătoarele cu exactitate despre cele
descoperite.
SACAGIȚELE – sau cărătoarele de apă.
Stupul are nevoie de apă, această apă
fiind folosită la prepararea hranei sau
la asigurarea microclimatului în stup.
CULEGĂTOARELE DE POLEN – culeg
polen pe care îl depozitează (în două
coşuleţe aflate pe ultima pereche de
picioruşe) în timpul transportului la stup.
CULEGĂTOARELE DE NECTAR – acestea adună nectarul prețios care va fi
transformat, în stup, în miere.
CULEGĂTOARELE DE PROPOLIS – sunt
albinele care aduc în stup propolisul.
Propolisul este transportat în coșulețe,
iar descărcarea coșuletelor se face cu
ajutorul pintenilor.
CHIMISTELE – ele prepară păstura (enzime+miere+polen) necesară creșterii
puietului.
MAGAZIONERELE – stau în stup și se
ocupă de așezarea mierii în funcție de
calitatea și tipul ei. Nectarul adus în stup
înainte de a deveni miere este mutat de
câteva ori și prelucrat în gușa albinei. Magazionerele se ocupă de
organizarea acestei munci.

Vlad Spuza
Fabulă
După scurta hibernare,
urșii, căutând mâncare,
au pornit spre o stupină
dintr-o zonă subalpină,
dar, în stupi, să vezi durere,
nu era un gram de miere.
Cei bătrâni, cu influență,
au ținut sfat de urgență
şi-adunând, apoi, tot natul,
au citit comunicatul.
– Azi s-a hotărât, în plen,
ca, din lipsă de polen,
albinele lucrătoare
să plece peste hotare,
să muncească la străini,
ca s-avem fagurii plini.
– Am și eu o întrebare:
Dacă nu-i polenizare,
nu se rupe lanțul trofic?,

Albinele şi urşii
comentă un urs distrofic,
încât, la noi, prin livezi,
nici un fruct n-o să mai vezi…
– Mare pagubă-n ciuperci!
Azi livezile sunt… terci
şi nu-i chip de revenire.
Ştiţi voi… Greaua moştenire!,
îi răspunse Ursul Brun,
sprijinit de un gorun.
Fructe, cu un mic efort,
o s-aducem din import,
s-avem pentru fiecare.
– Stai jos! Altă întrebare!
– Dar cu trântorii din stup
ce-o să facem, căci la zdup
nu-i putem băga pe toți.
Ei, în primul rând, nu-s hoți,
ca să fie pedepsiți,
plus că trebuie hrăniți

şi-ngrijiţi cum se cuvine,
iar din mierea de albine
ce-mi revine, natural,
nu cedez nici un pocal.
– Martinel, nu fi cretin!,
i-a zis Ursul Carpatin
celui care, din prostie,
amintea de pușcărie.
Nu-i închidem nicăieri,
îi luăm consilieri
sau îi angajăm, băiete,
trântori-șefi, la cabinete!
La așa vorbe cu tâlc,
ursulețul tăcu mâlc
şi, deşi nu avea şcoală,
a desprins și o morală:
Când deții toată puterea,
nici măcar nu mai contează
cum şi cine face mierea.
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„Vocea Crăciunului”, concurs de colinde
şi cântece de iarnă la şcoala din Bătania

La Şcoala Generală Românească „Lucian Magdu” din Bătania s-a
desfăşurat în luna decembrie a anului trecut o nouă ediţie a concursului de interpretare vocală, intitulat „Vocea Crăciunului”, la care au
luat parte 20 de elevi de toate vârstele.
Evenimentul a avut loc în aula şcolii, unde i-a întâmpinat pe concurenţi pomul de Crăciun frumos împodobit, însă acest concurs s-a
desfăşurat altfel decât ediţiile precedente, fără părinţi, fără public
şi fără sărbătoarea obişnuită de Crăciun. Concursul de interpretare,
coordonat de profesoara de cânt şi muzică Andrea Szenes, a fost înregistrat şi transmis online, pentru a putea fi văzut de părinţi şi de ceilalţi
colegi ai concurenţilor.
Despre povestea concursului „altfel” din decembrie 2020, profesoara
Andrea Szenes a spus într-un interviu acordat emisiunii radiofonice
„O voce românească” de la Seghedin următoarele:
– Concursul de colinde „Vocea Crăciunului” a luat naştere la şcoala
din Bătania în urmă cu 9 ani, când mi-am început cariera de pedagog la
această instituţie. De fapt, concursul a pornit de la ideea de a sărbători
împreună Crăciunul. Şi cum să sărbătoreşti dacă nu cu minunatele
colinde, cu brad frumos împodobit, miros de cozonac, ceai cald, etc.
Şi mă gândeam atunci că dacă vrem să cântăm şi să ascultăm, de ce
să nu sărbătorim cu un concurs de acest gen, astfel în fiecare sfârşit
de an, în ultima zi de şcoală de dinaintea vacanţei de iarnă, a avut loc
„Vocea Crăciunului”. Ediţia din acest an a fost diferită, pentru că nu am
avut public şi a fost transmisă online. Toţi copiii au fost pregătiţi pentru
concurs, au fost înregistraţi fiecare separat şi pe urmă filmările au fost
postate pe pagina de Facebook a şcolii. Anul acesta au fost 20 de concurenţi, grupaţi în două categorii, copii de clasele 1–4 (11 concurenţi)
şi clasele 5–8 (9 concurenţi). Concurenţii au fost jurizaţi de un juriu,
ca de obicei, am avut şi câştigători, însă toţi participanţii au primit şi
frumoase premii pentru participare. Deoarece a fost un concurs transmis online, a fost lansat şi un concurs de popularitate, s-au adunat pe
Facebook şi like-urile primite şi cine a primit mai multe like-uri a fost
premiat. Aceasta a fost o idee foarte bună, pentru că după postarea
pe Internet, la doar câteva ore s-au adunat o mulţime de aprecieri…
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Rezultatele concursului:
CATEGORIA 1–4:

Premiul 1:
Borbás Csenge, Csomor Cosmina
Premiul 2:
Frankó Rebecca, Medve Emília
Premiul 3:
Mazula Margaréta, Kiss Virág
Menţiuni:
Soós Lilla, Lénárdt Abigél, Simon Sára, Bíró Liliána, Horvath Vivianne

CATEGORIA 5–8:

Premiul 1:
Mester Alexandra, Molnár Tamara
Premiul 2:
Kovács Zsófia, Stan Aida
Premiul 3:
Lenti Evelin, Nemcsik Angelika

Menţiuni:

Antal Alexandra, Serac David, Lenti Vanessza

Premiul de popularitate:

categoria 1–4: Borbás Csenge – 299 like-uri
categoria 5–8: Molnár Tamara – 239 like-uri
Toate menţiunile și premiile de popularitate au fost oferite de
Fundatia „Lucian Magdu”, președinte: Viorica Şutea.

Juriul a fost format din:

Veress Magdalena, profesoară de engleză care are o voce frumoasă
Misik Dóra, fostă elevă care a câştigat nenumărate premii la concursuri
vocale
Dani Gréta, elevă în clasa a VIII-a, membră a corului şcolii şi premiantă
la concursuri vocale.

A.B.
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Anul sportiv 2021

Calendarul celor mai importante competiții ale anului
Anul sportiv 2021 este plin de competiții care mai de
care mai interesante. Revista online Fanatik.ro a întocmit
calendarul celor mai importante evenimente sportive ale
anului. Cele mai aşteptate competiții sunt Campionatul
European de Fotbal din 2021, care va fi găzduit în premieră
şi de către România, dar mai ales Jocurile Olimpice de la
IANUARIE:
3–15 ianuarie: Raliul Dakar
14–31 ianuarie: Campionatul Mondial de handbal masculin: Este prima
competiție importantă din 2021 și va fi
organizată de Egipt. Va fi prima ediție
când vor concura 32 de echipe în loc
de 24. Va fi cea de a treia ediție când
campionatul va fi găzduit de o țară
din Africa și prima care va fi găzduită
în afara Europei din 2015.
FEBRUARIE:
1–11 februarie: Cupa Mondială a Cluburilor
7 februarie: SuperBowl
8–21 februarie: Australian Open. Turneul de Grand Slam a fost mutat în
luna februarie, iar pentru prima oară
în istorie calificările se vor desfășura
într-o altă țară. Toți sportivii care vor
participa la turneu vor fi nevoiți să
parcurgă 14 zile de carantină, iar competiția va fi marcată de numeroase
restricții și testări repetate. Novak
Djokovic este principalul favorit al
turneului, iar la feminin Ashleigh Barty, numărul 1 mondial.
MARTIE:
21 martie: Începe Campionatul Mondial de Formula 1
24–31 martie: Faza grupelor la Campionatul European de fotbal
U21: Naționala Under-21 a României va participa la al treilea turneu
final consecutiv, după cel din 2019 și 2021, iar în 2023 va organiza
Campionatul European U21 la București. Naționala U21 a României,
condusă de Adrian Mutu, va întâlni Olanda, Germania și țara gazdă
Ungaria.
24 martie–4 aprilie: Miami Open
APRILIE:
11 aprilie: El Clasico: Dacă în 2020 am avut parte de cel mai sărac
derby dintre Barcelona și Real Madrid, anul acesta sperăm că cele
două echipe vor fi spectacolul cu care ne-au obișnuit, iar partida se
va desfășura cu spectatori.
17 aprilie–3 mai: Campionatul Mondial de Snooker 2021
21–25 aprilie: Campionatele Europene de Gimnastică
MAI:
23 mai–6 iunie: Turneul de la Roland Garros: Al doilea turneu de
Grand Slam al anului stă deocamdată sub semnul întrebării, în
sensul că nu se știe clar cum va evolua pandemia de coronavirus
și ce măsuri vor trebui luate pentru ca meciurile să se dispute în
deplină siguranță. Singura certitudine e faptul că Rafael Nadal e
mare favorit și în 2021, după ce în 2020 ibericul a ajuns la 13 trofee
la French Open și 100 de victorii înregistrate.
26 mai: Finala Europa League la fotbal
29 mai: Finala Ligii Campionilor la fotbal
31 mai–6 iunie: Faza finală a CE de tineret la fotbal

Tokyo. Ambele au fost amânate din cauza pandemiei de
coronavirus. Pe lângă acestea, alte competiții importante
sunt: Campionatul Mondial de handbal masculin şi feminin,
Campionatele Europene şi Mondiale de gimnastică, Campionatul European de tenis de masă, dar şi Campionatul
European de Tineret U21.
IUNIE:
11 iunie–11 iulie: Campionatul European
de fotbal: România este una dintre cele
12 țări care găzduiesc Campionatul European 2021, iar stadioanele din București
sunt aproape gata.
11 iunie–11 iulie: Cupa America la fotbal
27 iunie–19 iulie: Turul Ciclist al Franței
28 iunie–11 iulie: Turneul de tenis de la
Wimbledon: Din cauza pandemiei, cel
mai vechi turneu de tenis din lume nu s-a
mai disputat. Roger Federer a anunțat că
nu va participa turneul de la Australian
Open, astfel cele mai mari șanse ale elvețianului la un nou trofeu de Grand Slam
sunt la Wimbledon, Nadal fiind regele
absolut al zgurii de la Roland Garros.
IULIE–AUGUST:
7 iulie–1 august: Campionatul European
de fotbal feminin
23 iulie–8 august: Jocurile Olimpice de la
Tokyo: JO Tokyo 2020 s-au transformat în
Tokyo 2021, după ce au fost amânate din
cauza pandemiei de coronavirus. Jocurile
Olimpice reprezintă cel mai important eveniment al anului, mai ales
pentru Japonia, care a pierdut o sumă imensă datorită amânării cu
un an a competiției.
24 august–5 septembrie: Jocurile Paralimpice de la Tokyo.
SEPTEMBRIE:
30 august–12 septembrie: Turneul de tenis US Open: US Open este
ultimul turneu de Grand Slam al anului competițional, desfășurat la
New York. Se joacă pe hard, dar asta nu l-a împiedicat pe Dominic
Thiem să câștige în 2020 primul său trofeu de GS chiar aici. La fete,
s-a impus Naomi Osaka. Dacă nipona este principala favorită și la
ediția care urmează, nu la fel stau lucrurile și pe tabloul masculin.
Novak Djokovic este văzut cu prima șansă, în timp ce Thiem e al
treilea favorit.
28 septembrie–3 octombrie: Campionatele Europene de tenis de
masă: România e mai favorită, fiind campioană europeană en-titre.
12 septembrie–3 octombrie: Cupa Mondială de Futsal 2021
OCTOMBRIE:
18 octombrie–24 octombrie: Campionatele Mondiale de gimnastică.
NOIEMBRIE:
14–21 noiembrie: Turneul Campionilor la tenis. Dacă în 2020, Turneul Campionilor a fost anulat, în 2021 fanii tenisului speră că va fi
posibil ca noul calendar competițional să se termine cu acest regal,
al celor mai buni jucători ai sezonului.
DECEMBRIE:
2–19 decembrie: Campionatul Mondial de handbal feminin

8 IANUARIE 2021
(Urmare din pagina a 5-a)

ℓ OAMENI ŞI LOCURI ℓ

www.foaia.hu

FOAIA
românească

9

Ziua în care am iubit cel mai mult România…

Când am deschis balconul și am văzut ce se întâmplă în stradă
am ieșit… Am stat toată noaptea în stradă, a fost o ploaie cumplită în
noaptea respectivă, eu am rămas cu convingerea că ploaia respectivă
a spălat o parte din sânge și a fost, de fapt, împotriva timișorenilor
care s-au retras în case, nu din cauza tancurilor, ci din cauza ploii.
Timp de o săptămână am rămas în Timișoara și tancurile patrulau în
fiecare seară pe șoselele principale din oraș, cu mitralierele îndreptate
la 45 de grade spre blocuri. Îmi aduc aminte în orice clipă ce strigau
militarii din tancuri: „Intrați în case, avem ordin să tragem, nu vom
trage, dar avem ordin să tragem!” Atunci am iubit pentru prima dată
foarte mult România!
A doua întâmplare pe care doresc să o povestesc și la aceasta m-am
gândit inițial, este ziua în care am iubit cel mai mult România, poate
chiar mai mult decât seara aceea cu soldații pe care am evocat-o aici.
Aceasta este o zi din primăvara anului 2004, când am făcut un teren,
într-un sat din Serbia, satul se numește Brodice. Era într-o perioadă
grea pentru Serbia în momentele respective, se călătorea greu în Serbia, iar în Timoc se umbla greu, cum se umblă greu și astăzi. Aveam o
convenție cu Institutul de Balcanistică al Academiei Sârbe, am mers
cu o colegă care nu juca tocmai fer, și am ajuns cu ea în satele unde
trăiau rudari, această categorie tratată diferit din stat în stat, ca fiind
români sau ca fiind țigani. Brodice este un asemenea sat, foarte ciudat,
cu case uriașe, nici nu discutăm gustul după care erau ele făcute. În
sat persoanele în putere erau plecate la muncă în Austria și în Elveția.
Mai erau doar câțiva bătrâni și câteva familii venite în concediu din
timpul lucrului să mai construiască la aceste case. Satul era foarte
viu, și era viu pentru că era plin de muncitori din Mehedinți până în
Teleorman, care trecuseră granița ca să lucreze, și nu puteau lucra
altceva decât muncă în zidărie. La o doamnă la care am intrat pentru
discuție, aceasta i-a pus la aceeași masă cu noi și pe cei doi muncitori
români. Discuția cu ea a mers foarte greu la început, pentru că limba
este foarte veche, dar mergea greu și pentru că ea nu înțelegea ce
vrem să povestim, pentru că niciodată nu întrebase nimeni pe un
rudar din Timoc despre credințele lor, obiceiuri, despre felurile de
mâncare pe care le fac tradițional. Nu știau să povestească despre
acest lucru. Și atunci cei doi bărbați care lucrau la ea au început să
povestească despre satele lor din Oltenia, era un bun exemplu, despre
ce ar trebui să povestească doamna și aşa a început să povestească
și ea. Însă nu o să uit niciodată licărul din ochii acelor doi bărbați,
umiliți de fapt pentru că lucrau sub nivelul lor de pregătire, pentru o
doamnă sub nivelul lor de înțelegere a lumii. Și vreme de câteva zile
cât am rămas în sat am simțit acest mesaj: că oamenii aceia sărmani
făceau odată cu mine ideea și sentimentul și transmiteau mesajul că
România e o țară în care se petrec lucruri, e o țară în care oamenii au
timp să se gândească la chestiuni pur teoretice. Sunt lucruri care acolo
nu se întâmplă. Însă această disponibilitate a conaționalilor mei de
a deveni ei mândri pentru un lucru complet gratuit pe care eu îl fac,
susținându-mă cumva în demersul acesta, este unul dintre mesajele
cele mai importante pe care le-am primit vreodată în viața mea. Dragostea mea pentru România este pentru această Românie, năcăjită,
umilită, speriată, adesea săracă, dar capabilă să se mobilizeze pentru
cele mai neobișnuite și gratuite cauze, care îi ies în cale și care în felul
acesta îi stârnesc mândria.
Am învățat să iubesc România târziu, văzând cum o iubiți voi…
Mihaela Bucin:
– Eu nu o să vorbesc despre ziua în care am
iubit cel mai mult România, ci vă spun că eu am
învățat să iubesc România, dar nu în țara mea.
În România am învățat să iubesc o Românie
care nu mai există, de la bunicul meu și de la
tatăl meu, care vorbeau despre un rege și un
regat, eu sunt dintr-o familie regalistă, așa am
crescut. Atunci nu mi-am dat seama de asta, nu
erau niște patrioți regaliști exagerat ai mei, însă
eu România aceea am iubit-o. Despre aceea auzeam că a fost foarte
frumoasă și liberă, și avea un rege, iar eu cuvântul rege îl asemănam

cu împărații din
povești și din
desenele cărților de basme pe
care le aveam.
România aceea
am iubit-o, cealaltă nu, nici un
pic. Am iubit-o
doar târziu,
când am venit
în Ungaria, și de
la cei de-aici am
învățat să iubesc țara, căci eu am învățat patriotismul de la românii
din Ungaria. Nici un pic nu m-am gândit să mă consider străină de
ei, când am întâlnit fiecare român din Ungaria în toamna anului
1990, de la sfârșitul lui octombrie de când am venit aici, eu cu fiecare
am dorit să fiu prietenă. Eu am crezut că sunt ca fiecare dintre cei
pe care îi întâlneam, apoi am învățat că nu e așa, și că trebuie să fiu
mult mai reținută, pentru că acești oameni nu mă consideră ca ei, nu
mă consideră a lor, nu văd în mine un om de încredere. Poate nici nu
eram. Au trecut mulți ani așa, am adunat multe frustrări, România,
țara mea era departe, deși eram la câțiva km pentru că nu o puteam
ierta, povestea asta ar putea fi mai lungă, de ce nu, și am învățat să
iubesc România târziu, văzând cum o iubiți voi. Văzând cum românii
din Ungaria se agață de această țară, fiecare cum poate, sau cât ar
fi știut să o facă. Cum ați văzut în România singura speranță, cum
ați fi dorit să vă dea aceleași modele și aceleași posibilități de a te
bucura și de a fi mândru, cum aveau ungurii și cum aveau ardelenii,
maghiarii din Ardeal. Și de multe ori m-am simțit vinovată că nu
pot eu să fac lucrul ăsta, că nu pot eu să vă conving că nu trebuie să
iubești conducerea, politicienii, ci pur și simplu poți să iubești pe
Lucian Blaga sau pe Mihai Eminescu, și nu trebuie să ai așteptări de
la contemporani, pentru că nici eu nu am. Eram și eu tânără, acum
am mai multă înțelepciune. Am adunat mai mult frustrări decât căi
spre a iubi România. Și am început în a o iubi cel puțin atât de mult
pe cât o iubeați voi cei de-aici, care așteptați de la România o salvare
care nu venea de la acei oameni de la care ar fi trebuit să vină și nu
venea. Sunteți o comunitate greu de înțeles. Interesant că tinerii care
au venit după mine înțeleg mult mai ușor pentru că și comunitatea
s-a schimbat și s-a deschis. Eu am iubit cel mai mult România în ziua
în care m-am născut la Dumnezeu din nou, în care m-am întors la
Dumnezeu și în care m-am născut din nou. Pentru că atunci când
mi-am pus toată viața și tot trecutul și viitorul în mâna lui Dumnezeu, eu am iertat tot, pe toată lumea, pe toți cei din jur, pe toți cei
care sunt și care nu sunt și am iertat România. Și atunci mi-am dat
seama că, într-adevăr, cum spune Ioan în Evanghelia sa, „Dragostea
acoperă totul”. Și dacă vrei să ierți ceva, și dacă vrei ca ceva să-ți fie
apropiat, și să se transforme, nu trebuie să critici, ci trebuie să iubești,
indiferent că este o țară, indiferent că sunt ungurii, indiferent că este
un dușman sau un om care îți face rău, cu cât îl vei iubi mai mult, cu
atât îți va face mai bine. Iar exemplul de patriotism și de om care a
iubit și iubește România, fără să clipească este prietenul meu Ghiurca
Udului din Micherechi, pe care îl cunoașteți cu toții. Eu în el am văzut
asta prima dată, și este singurul român care nu face nici o concesie.
De la dragostea, respectul și dependența totală față de Dumnezeu și
dragostea fără nici o concesie față de România. Mi-am găsit un model
în acest om simplu și așa am învățat să iubesc România în fiecare
zi. O critic și o criticăm împreună, însă eu astă seară pot să declar
că România ar trebui să fie mândră de mica diasporă din Ungaria,
pentru că eu cred că suntem singurii care în această seară de vineri
ne petrecem mai mult de două ore fără să ne pună nimeni, fără să ne
plătească nimeni, unii mai vechi, alții mai noi, fiecare cu problemele
lui, fiecare cu gândurile lui, vorbim despre România. Și cred că noi
în această seară am fost românii care au iubit cel mai mult România
din lume. Vă mulțumesc pentru aceste clipe foarte frumoase pe care
le-am avut. Au fost clipe unice.
Transcriere de Anca Becan
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Vindecat de COVID, Călin Pop de la trupa
Celelalte Cuvinte a compus „Un Alt an”

În ultima zi a anului 2020,
Călin Pop, vocalist şi chitarist
al trupei Celelalte Cuvinte, a
lansat o piesă nouă, pe care a
compus-o în perioada în care
a fost infectat cu coronavirus.
„Un Alt an” este o piesă emoţionantă, o piesă urare, şi este
noul single de pe albumul solo
„Cutia cu secrete”, ce urmează
a fi lansat în 2021, la Universal
Music România.
„În nefasta perioadă de virusare pe care recent am traversat-o, cuprins de fiori şi nelinişti, am creat un audio meditativ,
de final de an. În această conjunctură am decis să mă exprim doar

Integramă

eu cu ale mele gânduri, nedorind
să îmi aglomerez genialii colegi de
proiect (doar de data aceasta). Am
simţit nevoia să fac această piesă
pentru sufletul meu, al nostru, al
tuturor”, spune, Călin Pop. Artistul
semnează la această piesă muzica,
textul, toate instrumentele, mix şi
master.
În patru zile de la lansare, piesa
pe care a compus-o în perioada de
tratament şi izolare a avut peste
2100 de vizualizări. „Un Alt an” este
o urare de bine pentru 2021 şi în
acelaşi timp un semn de întrebare legat de nesiguranţa cu care
primim cu toţii noul an.

PRACTICE

Glume
– De ce te plângi, bade Gheorghe?
– Domnu’ doftor, ‘nainte, când mă uităm la o
muiere, gata eram. Amu, pot să mă uit şi-o
săptămână…
– Bade dragă, eu sunt doctor de ochi. Matale
trebuie să mergi la alt specialist.
– Ba! Eu crez că la ochi îi baiu…
Un bătrânel se prezintă la comisia de înrolare.
– Vreau să mă înrolez ca voluntar.
– Câţi ani aveţi?
– Şaptezeci.
– Cam bătrân pentru un soldat…
– N-aveţi decât să mă înrolaţi ca general!
În armată, comandantul către soldații aliniați:
– Mai mișcă careva?
– Pământul.
– Cine a zis asta?
– Galileo Galilei.
– Galileo Galilei, un pas față!!!
– Alo, aici comisia de încorporare în armată?
– Da, cu ce vă putem ajuta?
– Puteți să mă luați și pe mine în armată?
– Sigur că da, dar unde vă aflați?
– La închisoare.
O blondă merge la doctor pentru un control
de rutină. Asistenta întreabă:
– Câte kilograme aveţi?
– 65!
Femeia se urcă pe cântar. Arată 80.
– Ce înălţime aveţi?
– 175 de centimetri!
Asistenta o măsoară, apoi spune: 160! Apoi îi
ia tensiunea și-i zice:
– Să ştiţi că tensiunea e cam ridicată!
– Normal că e ridicată! se răţoiește blonda la
ea. Când am venit aici, eram înaltă şi slabă,
acum sunt scundă şi grasă!

Dezlegarea acestei integrame o găsiţi în numărul următor!

– Te rog să ieşi imediat afară din casa mea!,
am strigat la soacră-mea, după o ceartă zdravănă.
– Dar pentru ce? ripostă ea.
– Pentru totdeauna!
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– lectură, teatru,
film, internet
...................................................

Lectură
Ciprian Mihali

Dicționar subiectiv
de cultură civică
„Am trăit aceşti ani la o intensitate fără seamăn: abuzurile,
ticăloşiile, declaraţiile aberante
ori dezvăluirile revoltătoare au
fost, fiecare în parte, tot atâtea
motive pentru a mă solidariza cu
o societate civilă mereu activă şi
mereu ameninţată, cu grupuri
sau persoane expuse linşajului
public sau defăimării. Au fost,
deopotrivă, pretexte pentru a
îndigui cât se poate prin analiză
lucidă revărsările de ură, de frică, de laşitate ori de conformism
care păreau să sufoce România zi
după zi, aducând, atât cât mi-a
stat în putinţă, un elogiu raţiunii, educaţiei şi declarându-mi
încrederea necondiţionată în

ℓ PROGRAME ℓ
O VOCE ROMÂNEASCĂ

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

11 IANUARIE (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

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

12 IANUARIE (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri,
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de
calendar 16.30: Reportaje, interviuri
17.00: Ştiri, date meteo 17.10: 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

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

13 IANUARIE (Ştefan Crâsta)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri,
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de
calendar 16.30: Reportaje, interviuri
17.00: Ştiri 17.20: Clubul suporterilor
17.55: Încheiere

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

14 IANUARIE (Tiberiu Boca)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri,
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de calendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00:
Ştiri, date meteo 17.10: Nota săptămânii
semnată de Edda Illyés 17.20: Revista
presei/Anca Becan 17.30: Reportaje, interviuri 17.55: Încheiere

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

15 IANUARIE (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: Ştiri,
date meteo 16.15: Sport 16.25: File de calendar 16.30: Reportaje, interviuri 17.00:
Ştiri, date meteo 17.15: EU aleg România
– Istoria românilor în 100 de momente
esențiale 17.25: Izvorașul – Revistă de
etnografie și folclor / Gabriela Rusu
Păsărin, Radio România 17.55: Încheiere
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Abonaţi-vă la

-FOAIA

la preţul
de anul trecut!
...................................................
„E-Foaia” este varianta electronică
a „Foii” tipărite. Cititorii „E-Foii” vor
avea avantajul că vor putea citi paginile revistei în color şi cu o zi mai
devreme decât ceilalţi abonaţi.
„E-Foaia” cuprinde şi acele articole
şi fotografii, care în ediţia online
nu apar. „E-Foaia” este realizată
în format PDF şi poate fi citită cu
programul gratuit Adobe Reader,
cu ajutorul căruia puteţi să căutaţi
expresii sau conţinuturi, dar puteţi
şi printa toată revista.
Abonamente la „E-Foaia”:
3 luni – 1200 ft
6 luni – 2000 ft
12 luni – 3500 ft
...................................................
CUVÂNTUL SĂPTĂMÂNII

REGENȚĂ, regențe, s. f. 1. Guvernare provizorie, exercitată
de una sau de mai multe persoane în timpul minoratului,
absenței sau bolii unui monarh; perioadă cât durează această guvernare; persoanele (sau persoana) care
guvernează în această perioadă. 2. Stil în
arhitectura și în artele decorative franceze la începutul sec. XVIII, caracterizat
prin suplețea, grația și delicatețea elementelor decorative. – Din fr. régence.

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

UMOR

Volumul a apărut recent la
Editura Humanitas.

17 IANUARIE (Adam Bauer)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: „În
lumea credinţei” – emisiune religioasă
ecumenică 17.00: Program retrospectiv
17.55:
Încheiere
...................................................
O VOCE ROMÂNEASCĂ –
EMISIUNE RADIOFONICĂ
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Zilnic între orele 16:00–18:00 pe undele medii cu frecvențele de 873 kHz și
1188 kHz. Pe internet la adresa: http://
www.mediaklikk.hu (în direct la „Élő
műsor/Nemzetiségi rádió”) sau în arhivă la adresa http://www.mediaklikk.
hu/musor/roman
Contact:
MTVA Studioul din Seghedin
6722, Blv. Kossuth Lajos nr. 29.
Tel.: +36-62/549-201; +36-62/333-766
e-mail: roman@radio.hu

ADRESE UTILE

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

REPREZENTANŢE

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

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

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

MISIUNI DIPLOMATICE

Ambasada României
1146 Budapesta, str. Thököly nr. 72
Tel.: (+36-1) 384-8394
Telefon mobil de permanenţă:
(+36 30) 535 69 12
Vă rugăm să folosiţi acest număr de
telefon pentru a comunica situaţii deosebite (ex: accidente, decese, răniri,
dispariţii de persoane), care reclamă
urgenţă - la acest număr de telefon nu
se fac programări şi nu se furnizează
informaţii consulare.
Ambasador: Marius Lazurcă
Website: http://budapesta.mae.ro/
E-mail: budapesta@mae.ro

...................................................
Consulatul General al României
6720 Seghedin, str. Kelemen nr. 5
Tel./fax: (+36-62) 424-431,
(+36-62) 424-429
Telefon mobil de permanenţă:
(+36 30) 6777 980
Consul general: Daniel Banu
Website: http://szeged.mae.ro
E-mail: szeged@mae.ro

...................................................
5700 Jula, str. Munkácsy nr. 12
Tel.: (+36-66) 465-130
Fax: (+36-66) 465-142
Telefon mobil de permanenţă:
(+36-30) 635-7181
Consul general:
Florin Trandafir Vasiloni
Website: http://gyula.mae.ro/
E-mail: gyula@mae.ro

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

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

forţa argumentelor limpezi şi
precis exprimate. Am scris de
multe ori frenetic, transformând
scrisul într-un soi de terapie prin
care îmi făceam mie suportabilă
o societate pe care o simţeam
în acelaşi timp foarte străină şi
totuşi copleşitoare, am scris mânat de tristeţe sau de indignare,
fără a mă eschiva de la responsabilitatea pe care mi-am luat-o
singur, fără mandat şi fără constrângeri, de a fi un intelectual
public.” (Ciprian Mihali)
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16 IANUARIE (Anca Becan)
16.00: Introducere, cuprins 16.05: File de
calendar popular 16.30: Clubul suporterilor (reluare) 17.00: De dor și drag –
emisiune de folclor realizată de Daniela
Băcilă /Radio Timişoara 17.55: Încheiere
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miercuri, 13 ianuarie, Duna TV, ora 7.15
miercuri, 13 ianuarie, Duna World, ora 13.50

În cea de a doua ediție din 2021 a
emisiunii Ecranul nostru vă vom
relata detaliat despre vizita ministrului agriculturii din Ungaria, Nagy
István, efectuată la Micherechi încă
în luna decembrie. În cadrul acesteia, șeful portofoliului agrar a discutat cu producătorii localnici și cu
reprezentanții aleși ai satului. Din
al doilea interviu veți putea cunoaște o inițiativă deosebită, de care
cei interesați se pot bucura tot din
decembrie, de când este disponibilă publicului Biblioteca virtuală
a românilor din Ungaria
Realizator: Ştefan Crâsta

INSTITUŢII CULTURALE

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

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

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

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

Institutul de Cercetări
al Românilor din Ungaria

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

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

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

Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Episcopală din Jula

Praznicul Nașterii Domnului din acest an (25 decembrie
2020) a fost întâmpinat cu nădejde și a adus bucurie în sufletele
credincioșilor ortodocși români de la Catedrala Episcopală din
Jula, care au venit în număr mai mare ca de obicei, în această
perioadă a pandemiei și au fost de diferite vârste, între care și
familii cu copii, sau elevi de la Școala Generală și Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Jula.
Deși nu era deloc sigur că va putea avea loc, având în vedere
această perioadă a pandemiei și restricțiile și grijile pe care
ea le-a adus, dar totuși, până la urmă a putut fi pregătit și un
frumos program religios, cu versuri de Crăciun, oferit de 9 elevi,
din clasele 1–8, de la Școala Generală Românească din Jula, sub

îndrumarea doamnei învățătoare Eva Sabău. Colindele tradiționale și versurile adaptate pentru aceste vremuri, încercând să
îi întărească pe oameni în credință și să le ofere încurajare, au
fost primite cu multă deschidere și au adus în sufletele tuturor
multă bucurie. Elevii participanți la program, dar și ceilalți
copii din biserică, au primit pachete cu dulciuri, oferite de PS
Părinte Episcop Siluan, cu sprijinul Autoguvernării pe Țară a
Românilor din Ungaria (AȚRU) și al Centrului de Documentare și
Informare al AȚRU, iar domnul Vasile Sucigan le-a oferit copiilor
ciocolate, din partea Autoguvernării Românești Locale din Jula,
care a pregătit și colăcei pentru toți credincioșii participanți la
BPEORU
slujbă.

Duminica după Nașterea Domnului, la biserica din Micherechi

La fel ca în anii trecuți și de data aceasta, Preasfințitul Părinte
Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, s-a aflat
în mijlocul credincioșilor ortodocși români de la Parohia Micherechi, în Duminica de după Nașterea Domnului (27 decembrie
2020). Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească împreună
cu un sobor format din pr. paroh Ioan Bun, pr. protosinghel Visarion
Tuderici, secretar eparhial și arhidiaconul Emanuel Văduva.

La finalul slujbei, au fost împărtășiți cu Sfintele Taine copiii și credincioșii care s-au pregătit pentru aceasta, iar la final, spre deosebire de
ceilalți ani, datorită pandemiei și condițiilor impuse, sau a grijilor avute
de părinți, de data aceasta, în locul serbării obișnuite, le-a fost prezentat
credincioșilor un filmuleț cu mesaje și versuri de Crăciun, înregistrate
on-line de elevii care participă la orele de religie, sub îndrumarea
Părintelui Visarion Tuderici, care a și realizat acest filmuleț. BPEORU

Slujire Arhierească la biserica din Apateu
În prima Duminică din Noul An (3 ianuarie 2021), care coincide și cu Duminica dinaintea Botezului Domnului, Preasfințitul
Părinte Episcop Siluan s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la
Parohia Apateu, unde a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească,
împreună cu pr. paroh Origen Sabău, consilierul cultural al
Episcopiei și cu arhidiaconul Emanuel Văduva. A fost o vizită
cu caracter misionar, prima din acest an, de la Apateu, având
în vedere că, de Sfântul Ierarh Nicolae, hramul acestei Parohii,
nu s-a putut oficia Sfânta Liturghie.
BPEORU
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