
 

  

 

 

 

 

Multiculturalitate în 

Covasna 

REVISTA CONDEIUL [2020] 

EDIȚIA DE CRĂCIUN 

 

Dragi prieteni ai revistei „Condeiul”,  

A trecut ceva vreme de când ne-am citit unii pe ceilalţi 

ultima oară. Viaţa şi-a urmat cursul obişnuit, noi generaţii 

au ieşit de sub aripa protectoare a liceului nostru, păşind, 

sperăm noi, pregătiţi pentru - vorba poetului -  „vâltorile 

grele”.  

Greu încercat anul acesta din cauza contextului global 

generat de pandemie, liceul nostru ajunge la final de an 

calendaristic cu speranţa unor zile mai senine pentru toţi 

actorii implicaţi în procesul educaţional.  

Un singur lucru nu s-a schimbat: bucuria sărbătorilor de 

iarnă, aşteptate de toţi copiii din Covasna; o parte dintre 

ei, elevi ai liceului „Kőrosi Csoma Sándor”, doresc să vă 

povestească în acest număr cum şi de ce îi aşteaptă ei pe 

Angyalka (Îngeraşul), pe Moş Crăciun sau, de multe ori, 

pe amândoi 😊  

Lor le dedicăm acest număr, cu mulţumiri pentru efortul 

depus!  

Cu cele mai bune urări pentru Noul An, 

Redacţia „Condeiul”  
Alin, clasa a IV-a A 

Szász Ferenc, clasa a VI-a C 

 

http://korosicsomasandor.ro/index.php/ro/?option=com_attachments&task=download&id=145


 Karácsonyi szokások 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi vidékünkön karácsony estéjén a családok elmennek 

a templomba. Amikor hazaérnek egy földíszített fenyőfa várja 

őket, vagy akár egy olyan fenyő, melyet közösen díszítenek föl. 

A karácsonyfa alá ajándékok kerülnek. 

Régebb dióval, szaloncukorral, almával, papírdíszekkel, 

gyertyával és csillagszóróval díszítették a fát. Ma már színes 

gömbökkel, égősorral, néhol szaloncukorral és masnikkal 

ékesítik a karácsonyfát.  

Mi karácsonykor a katolikus templomban Jézus születését 

ünnepeljük, a kisebb gyerekek angyaloknak öltöznek, verseket 

mondanak és énekelnek. A legismertebb karácsonyi ének a 

Mennyből az angyal.  

Az  iskola tanulói előadással készülnek, sőt újabban a 

tanári kar is bemutatja a betlehemi játékot. 

 

 

 

Obiceiuri de Crăciun 

  În ajunul Crăciunului familiile se duc la biserică pentru a sărbători nașterea lui Iisus. 

Când se întorc acasă, îi așteaptă un brad de Crăciun împodobit sau un brad pe care îl vor 

împodobi împreună. Sub pom sunt puse cadouri.  

        Pe vremuri oamenii împodobeau pomul cu nuci, bomboane de Crăciun, mere, ghirlande 

din  hârtie. Mai nou, împodobim pomul cu globuri, ghirlande, led, fundițe și bomboane de 

Crăciun. Când am fost mai mici ne-am îmbrăcat în îngeri, am spus poezii și am cântat  la 

biserica romano-catolică. Cel mai cunoscut cântec de crăciun este „Mennyből az angyal.”  

De câțiva ani, elevii de la școala noastră se pregătesc cu un spectacol festiv, iar 

profesorii prezintă o scenetă despre nașterea lui Iisus.   

 

Szabó Renáta, clasa a VI-a C 

prof. coordonator: Molnár Juliánna 



  

  

 

Az anygyal (Îngerul)  

Cadourile de Crăciun sunt aduse în mod tradițional de diferite creaturi legendare din basme din diferite culturi 

creștine.  

În Transilvania, cadoul de Crăciun și pomul de Crăciun sunt aduse de înger, iar acest lucru este numit și astăzi 

„Procesiunea îngerilor”. Tema centrală a iconografiei Crăciunului este cu mama nou-născutului Iisus culcat în iesle, 

Maria, și Iosif. Îngerul este adesea inclus în jocurile Nașterii Domnului, în versiunile popularizate maghiare ale jocurilor 

pastorale în liturghia catolică. 

 

 

„Îngerul” sau „Iisus”  plutind cu aripi de înger este o figură 

imaginară a tradiției populare creștine maghiare. Interesantul 

acestei figuri de basm, care oferă cadouri, este că cei mici nu o pot 

vedea niciodată, deoarece sentimentul de anticipare și mister este 

important, pentru că fie „Îngerul”, fie „Iisus” trebuie să decoreze 

pinul din cameră în siguranță.  

În acest caz, părinții și bunicii distrag atenția copiilor cu 

povești până sunt ascunse darurile și nu ar trebui să intre în cameră  

până nu va sosi „micul Iisus” și își va îndeplini sarcina importantă, 

apoi va dispărea imediat, ca toți copiii buni din lume să-și ia 

cadourile în această noapte misterioasă. 

 
Sursă foto: dekorella.hu 

Este o tradiție obișnuită de Crăciun, în Ungaria, ca părinții sau bunicii să semnaleze sosirea lui Iisus sau a 

Îngerului cu un clopot, după care copiii pot vedea în cele din urmă pinul decorat cu ornamente, cu bomboane și 

sclipici și pot lua cadourile de  sub copac. Mai recent, se obișnuiește să se decoreze  copacul împreună  cu copiii. 

Astăzi, un simbol binecunoscut al Crăciunului este pinul împodobit sau bradul. Obiceiul împodobirii 

pomului de Crăciun este de origine protestantă, germană, care s-a răspândit mai întâi în Ungaria printre aristocrați, 

mai târziu în burghezia urbană, la intelectualii satului și în cele din urmă în rândul țărănimii. Pomul de Crăciun a 

fost ridicat pentru prima dată în 1824 de către contesa maghiară Teréz Brunswick, fondatorul primelor grădinițe din 

Ungaria. Obiceiul de a împodobi un pom de Crăciun s-a răspândit de la vest la est în zona vorbitorilor de limbă 

maghiară. 

 În Austria și Germania, este cunoscut sub numele de Christkind. Aici, îngerul este în competiție cu 

echivalentul german al figurii lui Moș Crăciun, Weihnachtsmann (în special în zonele religiei protestante), care 

câștigă teren în reclame, ca urmare a americanizării. Elveția, Liechtenstein, Tirolul de Sud sunt, de asemenea, 

familiarizați cu conceptul, iar copiii din unele părți din Brazilia și America Latină așteaptă și ei cadoul de la înger. 

       

 

 

 



 

Unul dintre cele mai cunoscute cântece pentru copii, tradiţional în seara de Ajun, este  

Mennyből az angyal: 

 

 

 

  

Mennyből az angyal lejött hozzátok, 

pásztorok, pásztorok! 

Hogy Betlehembe sietve menvén 

lássátok, lássátok. 

 

Istennek fia , aki született 

jászolban, jászolban, 

Õ leszen néktek üdvözítõtök 

valóban, valóban. 

 

Mellette vagyon az édesanyja, 

Mária, Mária. 

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia, 

szent fia. 

 

El is menének köszöntésre 

azonnal, azonnal, 

Szép ajándékot vivén szívükben 

magukkal, magukkal. 

 

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják, 

A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják. 

 Fejér Orsolya, cls. a VI-a C 

 
Bede Beáta, cls.a VI-a C 

 Csoma Dorka, cls. a VI-a C 

 Moldovai Kitti, cls. a VI-a C 

Articol scris de Ramona Cochi, cls. a X-a C. 

Desene realizate sub atenta îndrumare a  

prof. Domokos Bíborka. 

https://www.youtube.com/watch?v=byEUkNEIZ6c


 

 

 

 

Indiferent ce limbă vorbim, urarea „Crăciun Fericit!” ne bucură în această perioadă a sărbătorilor: 

 

   

 

 

 

De la cei mici, dar voinici…  

Ştiaţi că în Islanda vin nu mai puţin de 13 Moş Crăciuni?         

În fiecare an, elevii claselor primare, îndrumaţi de doamnele învățătoare, ne-au 

încântat cu spectacole și materiale realizate cu ocazia Crăciunului. 

 

 

Polonia:  

Wesołych 

Świąt (Bożego 

Narodzenia) 

 

Italia: 

Buon Natale 

 

Islanda: 

Gleðileg jól 

 

Ungaria:  

Boldog 

karácsonyt 

 

Germania 

Fröhliche 

Weihnachten  

  

 

Franţa: 

Joyeux 

Noël 

 

Finlanda: 

Hyvää joulua 

Estonia: 

Häid joule 

 

Olanda: 

Vrolijk 

Kerstfeest 

 

Danemarca: 

God jul sau  

Glædelig jul 

 

Cehia: 

Veselé 

Vánoce 

 

Croaţia: 

Sretan Božić 

 

Slovacia: 

Veselé 

Vianoce 

 

Spania: 

Feliz Navidad 

 

Portugalia 

Feliz Natal 

 

Marea Britanie  

Merry Christmas  

 

Norvegia 

God jul 

 



Cum este sărbătorit Crăciunul în lume. 

Tradiții și obiceiuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Germania, ''Christklots'' reprezintă obiceiul de a arde un 

butuc toată noaptea de Crăciun, care, conform tradiției, se crede 

că ar apăra casa de hoți și de nenorociri tot restul anului. În 

întreaga Germanie, Adventul este perioada anului cea mai plină 

de atmosferă până în Ajunul Crăciunului, în 24 decembrie, în 

ziua următoare creștinii sărbătorind nașterea lui Iisus. 

 

În Ungaria, Crăciunul (25 decembrie) este cea mai mare 

sărbătoare. În ajunul Crăciunului, creștinii respectau câteva 

tradiții. Era interzisă cererea sau darea de împrumuturi. Nu era 

bine nici ca femeile să coasă, să țeasă sau să spele vase, pentru 

că altfel le paște o nenorocire. În ajunul Crăciunului rufele 

spălate și puse la uscat aduceau boala asupra familiei. Tinerii 

nu aveau voie să mănânce mâncăruri grase, pentru ca nu cumva 

viitoarele soții să le fie furate. Masa festivă de Crăciun era 

completă doar dacă avea tradiționala carne de porc prăjită, 

curcanul copt la cuptor, maioșul și cozonacul cu nuci. Pomul 

de Crăciun era împodobit cu fructe, prăjituri, dulciuri și 

lumânări.  

 

 

 

În Spania, darurile de Crăciun sunt oferite de magi, care se deplasează în cortegii de curteni, cavaleri și 

lăutari, iar în case și biserici există iesle miniaturale care redau atmosfera nașterii Domnului. Crăciunul 

este sărbătorit la 25 decembrie, dar darurile se dau pe 6 ianuarie, cu ocazia zilei celor Trei Regi (''Reyes 

Magos''), se mai arată în ''Cartea de Crăciun''. 



 

În Elveția, butucul este cunoscut sub numele de ''Bouche de Noël''. ''Samichlaus'' (Moș Crăciun) are 

întotdeauna sarcina grea de a aduce și pomul de Crăciun în casele elvețienilor. 

 

În Anglia, butucul care se arde în noaptea de Crăciun este demunit ''Yule log''. În fiecare din cele patru 

duminici dinainte de nașterea lui Iisus se aprinde o lumânare, așezată într-o cutie. 

 

În Italia, Crăciunul începe cu opt zile înainte și este cunoscut sub denumirea de ''Novena''. Copiii merg din 

casă în casă să recite poezii și să cânte, însă darurile le primesc de-abia pe 6 ianuarie. Conform tradiției, 

cadourile sunt aduse de o vrăjitoare urâtă, dar bună, numită Befana. 

 

 

În Austria, cete de copii străbat străzile colindând pe la ferestre. 

Piața de Crăciun din Viena este atracția principală a sărbătorilor, 

deși Crăciunul este celebrat mai ales acasă, cu o masă festivă și 

cadouri. 

 

În Suedia, cea mai importantă zi este Ajunul Crăciunului. Moșul 

are pe aceste meleaguri o înfățișare diferită: el este reprezentat ca 

un pitic îmbrăcat în roșu, cu barbă albă, mare amator de orez cu 

lapte, tradiționala mâncare suedeză de Crăciun. 

 

În Islanda, țara gheții și zăpezii, vin treisprezece Moși Crăciuni! Cu 13 zile înainte de Crăciun, primul Moș 

Crăciun coboară din munți, ocolește fiecare casă și apoi pune dulciuri în ghetuțele copiilor, în vreme ce 

aceștia dorm. Dacă au fost cuminți, copiii primesc dulciuri, mandarine, lozuri în plic, iar dacă au fost răi, 

sunt recompensați cu un cartof. A doua zi, cel de-al doilea Moș vine în oraș și tot așa până la 25 decembrie, 

când primul Moș se întoarce la casa lui din munți, pe 26 cel de-al doilea și tot așa până pe 6 ianuarie. Ziua 

de 6 ianuarie este numită și ''Al treisprezecelea'' și este considerată de islandezi ultima zi de Crăciun, pentru 

că în această zi, ultimul Moș Crăciun se întoarce la casa lui. 

 

 

În Finlanda, familiile se reunesc pentru a petrece Crăciunul, 

cea mai importantă sărbătoare a anului. Seara, în jurul orei 

17.00, familiile pleacă la biserică pentru slujbe speciale în care 

se aprind lumânări la mormintele celor dragi. 

 

În  SUA, cu cinci săptămâni înainte de Crăciun, în fiecare 

duminică, americanii aprind câte o lumânare, fiecare 

reprezentând câte ceva. În seara Crăciunului, toate acestea sunt 

reaprinse pentru a sărbători Nașterea Domnului. La masă se 

mănâncă curcan, iar specialitatea Crăciunului este o prăjitură 

cu fructe confiate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea celor patru lumânări 
A négy gyertya meséje 

 

Patru lumânări ardeau încetișor, și dacă 

ascultai cu atenție puteai chiar să le auzi vorbind: 

Prima a spus: 

- Eu sunt Liniștea. În ziua de astăzi 

oamenii au uitat că pot face parte din viața lor. 

Flacăra s-a micșorat din ce în ce mai mult și s-a 

stins. 

Apoi a vorbit cea de-a două: 

 – Eu sunt Credința. Oamenii spun că pot 

să trăiască foarte bine și fără mine, nu cred că mai 

are vreun rost să ard. 

Când a terminat de vorbit, și aceasta s-a 

stins. 

 – Eu sunt Iubirea, a spus cea de-a treia. 

Nu mai am putere să ard, oamenii mă dau la o 

parte ca pe un lucru fără valoare, ei uită să-i 

iubească chiar și pe cei mai apropiați oameni din 

viața lor… O adiere blândă care trecea pe lângă 

ea a stins-o fără să vrea. 

   Un copil a intrat în încăperea 

unde mai ardea o singură lumânare, și văzându-

le pe celelalte trei stinse, a început să plângă. 

- Voi ar trebui să fiți mereu aprinse… 

Cea de a patra lumânare i-a șoptit ușor: 

 - Nu-ți fie frică, atât timp cât eu ard, le 

putem reaprinde pe celelalte. Eu sunt Speranța! 

Cu ajutorul ei, copilul le-a reaprins și pe 

celelalte. 

Flacăra Speranței să ardă mereu în 

sufletul tău,pentru că tu să ai o viață plină de 

Liniște, Credință și Iubire!  

 

Az adventi koszorún négy gyertya 

égett. Annyira nagy volt körülöttük a csend, 

hogy tisztán lehetett hallani, amit 

beszélgetnek. Azt mondta az első: 

„Én vagyok a béke. De az emberek 

nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el 

fogok aludni…” 

És néhány pillanat múlva már csak 

egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán 

fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a 

második: 

„Én vagyok a hit. Sajnos az emberek 

fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább 

égnem…”A következő pillanatban egy enyhe 

fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így 

szólt a harmadik gyertya: 

„Én a szeretet vagyok! Nincs már 

erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek 

velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy 

szükségük van rám…” – ezzel ki is aludt. 

Hirtelen belépett egy gyermek a 

szobába, és mikor meglátta a három kialudt 

gyertyát, felkiáltott: 

„De hiszen nektek égnetek kéne 

mindörökké!” – és elkeseredésében sírva 

fakadt. 

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: 

„Ne félj! Amíg nekem van lángom 

meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én 

vagyok a remény!” 

A gyermek szeme felragyogott! 

Megragadta a még égő gyertyát és lángjával 

életre keltette vele a többit. 

 

Doamna învăţătoare Eniko Butyka ne-a împărtăşit această 

poveste, care a şi fost pusă în scenă, aşa cum se poate observa 

în fotografia alăturată.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie este şi despre România… văzută de cei mici, elevi în 

şcoala primară.  

România, ţara mea 

1 Decembrie a sosit, iar noi sărbătorim 

ziua României.  

Ape cu alunecări domoale curg prin 

pădurile pline de animale şi oameni care 

sărbătoresc, dealuri şi lunci pline de frumuseţi sunt 

decorate cu activităţi şi jocuri de pe vremuri.  

Sărbătoare pe străzi, prin parcuri, pe 

dealuri şi prin pădure. Magazine închise peste tot. 

Au început toţi să cânte un cântec naţional. Un cor 

mare de persoane cântă şi se aude prin tot satul.  

Avioane mari lasă un fum colorat în forma 

steagului nostru.  

Toţi merg în casele lor cu bunicii, verişorii, 

părinţii şi naşii şi iau masa de seară, plină de 

bunătăţi de casă: zacuscă, gem, murături şi multe 

alte bunătăţi.  

La mulţi ani, draga mea ţară! 

Aida, cls. a IV-a A 

Bârlă Teodora, cls. I A 

Ţara mea, România 

Ţara mea se numeşte România. Este o ţară 

frumoasă, cu munţi înalţi şi câmpii întinse.  

Munţii se oglindesc în apele cu alunecări 

domoale. Cărările şerpuite îţi poartă paşii spre 

ţinuturi fermecate de basm. Oraşele sunt 

vechi, pline de tradiţii, obiceiuri şi istorie. Ele 

povestesc despre vitejia strămoşilor care au 

apărat-o chiar cu preţul vieţii.  

Delta Dunării, paradisul răsăritului de soare, 

este unul dintre locurile cele mai frumoase din 

ţară. Acolo nopţile încântă auzul şi zilele 

încântă văzul.  

Ziua naţională este pe 1 Decembrie deoarece 

pe 1 Decembrie 1918 a avut loc Marea Unire. 

În fiecare an la aceasta dată sărbătorim şi 

aducem un omagiu celor ce au luptat şi au 

pierit apărându-şi ţara. De Ziua naţională eu îi 

doresc ţării mele să rămână la fel de frumoasă, 

iar noi să o preţuim şi să o punem mai mult în 

valoare.  

Sunt mândră că fac parte din acest popor 

harnic, cutezător şi curat!  

Letiţia, cls. a IV-a A  

Sub atenta îndrumare a doamnei învăţătoare 

Veronica Condrea 

 
Decoraţiune de 1 Decembrie realizată de Munteanu 

Tudor, cls. I A 

Sub atenta îndrumare a doamnei învăţătoare 

Munteanu Daniela 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gândul unui copil 

Într-o după-amiază, gândul mi-a zburat la 

patria noastră. 

Mă simt mândru că sunt roman și fac parte 

din această țară frumoasă și măreață, 

întinsă peste munți și văi. 

Țara mea e un loc special, pentru că 

nicăieri nu găsești atâta frumusețe în 

natură. Este cuibul în care m-am născut, în 

care trăiesc cu mândrie și simt fiecare 

părticică pentru care s-au luptat strămoșii 

noștri. 

Îmi place să vorbesc despre țara noastră, 

pentru că este un loc frumos, care îți 

încântă privirea cu dealurile și luncile, cu 

apa lin curgătoare. 

Bogățiile acestea stau și în frumusețea 

portului popular, diferit de la o zonă la 

alta, în obiceiurile care înfrumusețează 

locurile acestei țări. 

Când sunt pe scenă, la dansurile populare, 

mândria mea este și mai mare, deoarece 

pot să arăt și altora frumusețea dansului 

popular românesc și ceea ce simt când 

dansez, nu se poate explica. 

Sunt mândru că sunt român! 

Luca, cls. a IV-a A 

 

Materiale confecționate de clasele 

primare 

 

 

Bârlă Teodora, cls. I A 

  

 Cristiana, cls. a IV-a A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După faptă şi răsplată…        

  



CRĂCIUNUL ÎN ROMÂNIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cu toții așteptăm cu nerăbdare sosirea Crăciunului, cei mici pentru venirea lui Moș Crăciun cu sacul 

plin de cadouri, iar pentru cei mari este un prilej de a  ne strânge împreună cu cei dragi  la masă și de a sărbători  

nașterea Domnului Iisus Hristos. 

Crăciunul la români este pregătit încă din perioada postului Crăciunului, care începe pe 14 octombrie. 

Înainte de Crăciun, preotul umblă cu icoana din casă în casă, pentru a vesti Nașterea Domnului. Aceasta este 

o practică extrem de veche, de fapt, o vizită pe care preotul o face credincioșilor săi. Preotul poartă cu el o 

icoană care înfățișează scena nașterii Mântuitorului și, în fiecare casă, cântă troparul sărbătorii, dând icoana 

credincioșilor ca să fie sărutată. 

 Unul dintre cele mai frumoase momente care vestește venirea 

Crăciunului este împodobirea bradului, care are loc în seara de Ajun, 

bradul împodobit simbolizând bogăția și cunoașterea sub care Moș 

Crăciun lasă cadourile copiilor cuminți. Pentru mine așteptarea lui Moș 

Crăciun era nesfârșită, dar merita, deoarece, de fiecare dată, Moșul îmi 

îndeplinea fiecare dorință; însă odată cu trecerea timpului începem să ne 

detașăm de aceste aspecte materiale și tot ce contează este să îi avem pe 

cei dragi aproape.  

Totodată în seara de Ajun, exista obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt 

cântece tradiționale formate din urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă. 

În ziua de Crăciun, colindele revin, de astă data copiii cântând "Steaua". 

 Prin acest colind, ei anunță venirea pe lume a pruncului Iisus Hristos. 

 

În dimineața Crăciunului, cei mai entuziasmați sunt copiii, 

care se trezesc primii pentru a vedea darurile moșului, apoi glasurile 

lor trezesc toată casa. Urmează micul dejun luat în familie. 

Gospodinele încep să pună pe masa frumos decorată tot ce au 

pregătit mai bun pentru ziua de Crăciun: tobă, caltaboși, piftie, 

sarmale, friptura de porc, cozonac, prăjituri, toate făcute cu cele mai 

bune ingrediente, la care se adaugă rugăciune sau măcar o cruce 

făcută deasupra mâncărurilor în timpul gătitului și a aluatului pus la 

dospit (din care ies cei mai gustoși cozonaci).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odată lăsată noaptea, toți se retrag la casele lor în 

pace pentru o binemeritată odihnă.  

Cu trecerea timpului,  Crăciunul a devenit comercial, 

dar trebuie să-i recunoaștem meritele. Reunește familia de 

peste tot, și, pentru o zi, toți oamenii uită de griji, toți avem 

aceeași culoare și credem în aceleași valori și zâmbim de 

fiecare dată când îl vedem pe omul acela cu burtă și barbă 

albă care este îmbrăcat în roșu chiar dacă  nu îl vedem 

zburând într-o sanie trasă de reni. 

Zbarcea Cosmina, cls. a XII-a A 

prof. coordonator: Bájkuj Mihaela 

 

 

 

 

Fie că scrii în română, engleză, franceză, germană sau maghiară, fie că 

scrii poezie, proză, eseuri sau articole informative, aşteptăm materialele 

tale la adresa revistacondeiul@gmail.com  

 Cele mai creative articole vor fi publicate pe site-ul scolii şi premiate de 

către un juriu format din profesorii Liceului “Kőrösi Csoma Sándor” !  
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Décembre – le mois des fêtes en France 

Decembrie – luna sărbătorilor în Franța 

 

À partir du premier décembre, on a 

l’habitude de décorer l’intérieur des maisons et 

d’ouvrir une fenêtre ou une porte de 

notre calendrier de l’Avent, derrière laquelle se 

cache un chocolat.              

           Începând cu întâi decembrie, există 

obiceiul de a împodobi interiorul caselor și de a 

deschide în fiecare zi o ferestră sau o portiță a 

calendarului de Advent. În spatele acestei 

ferestre se ascunde o ciocolată (sau o surpriză).              

         

 

          On fait également un sapin de Noël dans 

lequel on accroche des guirlandes et des boules. À 

l’origine, on accrochait des fruits et notamment 

des pommes. Cependant, au milieu du XIXe siècle, 

une importante sécheresse prive la région des 

Vosges de pommes. Un souffleur de verre a alors 

l’idée de reproduire la forme des pommes, mais 

en verre rouge. Très vite, la tradition se répand en 

France et dépasse ses frontières. 

La tradition des marchés de Noël est aussi 

présente dans les pays francophones. Le plus célèbre 

d’entre eux est celui de Strasbourg, déclarée 

« capitale de Noël » depuis 1992. Hérité d’une 

tradition germanique, c’est le plus ancien marché de 

Noël en France car il a été ouvert pour la première 

fois en 1570. Auparavant, il était organisé en 

prévision de la Saint-Nicolas, le 6 décembre. 

En Lorraine, on célèbre la Saint-Nicolas depuis plus 

de 1000 ans. Les Lorrains prennent très à coeur cette 

tradition pendant laquelle, le Saint Nicolas, 

protecteur des enfants et de la Lorraine, distribue 

dans la nuit du 5 au 6 décembre des friandises aux 

enfants sages. Le père fouettard –  quant à lui –  est 

chargé de punir les plus vilains! 

       În cursul lunii se decorează și un brad cu 

ghirlande și globuri. Pe vremuri a fost împodobit cu 

fructe, în special cu mere. Dar la mijlocul secolului 

al XIX-lea o secetă de proporții a lăsat regiunea 

Vosges fără mere. Un suflător de sticlă a avut atunci 

ideea să  reproducă forma mărului din sticlă roșie.  

Tehnica aceasta s-a răspândit foarte repede în Franța 

și a trecut chiar peste frontiere. 

        Tradiția târgurilor de Crăciun este de asemenea 

prezentă în țările francofone. Cel mai renumit dintre 

acestea este cel organizat la Strasbourg, oraș 

declarat capitală a Crăciunului începând cu anul 

1992. Preluat după o tradiție germană, este cel mai 

vechi târg de Crăciun din Franța, deoarece a fost 

deschis prima dată în anul 1570. Mai demult era 

organizat în întâmpinarea Sfântului Nicolae (Moș 

Nicolae) pe data de 6 decembrie. 

În regiunea Lorraine (în partea nord-estică a țării) 

Moș Nicolae este sărbătorit de mai bine de 1000 de 

ani. Locuitorii din această zonă iau foarte în serios 

această tradiție, conform căreia, Sfântul Nicolae, 

protectorul copiilor și al regiunii Lorraine, împarte 

în noaptea din 5 spre 6 decembrie dulciuri, mici 

cadouri copiilor cuminți. Însoțitorul Moșului este 

Krampus. Cât despre el: îi pedepsește pe cei 

neascultători! 

 

 

     Le calendrier de l’Avent                                                       Le sapin de Noël décoré 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figurines Saint Nicolas 

Le soir du 24 décembre, les familles se 

réunissent autour d’un repas pour le Réveillon de 

Noël. À minuit, tous les membres de la famille se 

souhaitent « joyeux Noël » et s’échangent 

des cadeaux. 

En France, le repas de Noël se compose 

traditionnellement de la façon suivante: après 

l’apéritif, on mange en entrée : des huîtres, du foie 

gras, des escargots ou encore du saumon fumé. Pour 

celles et ceux qui ne souhaitent pas consommer de 

foie gras, il existe une alternative végétale appelée le 

« faux-gras ». Le plat principal est très souvent 

une dinde, accompagnée de marrons et parfois 

du boudin blanc ou noir.  

Enfin, le dessert le plus populaire sur les 

tables est la bûche, composée 

d’une génoise imbibée de sirop, de crème au beurre, 

entourée d’une ganache au chocolat pour  rappeler 

l’écorce d’une bûche. Cette tradition culinaire de 

préparer la bûche de Noël, reproduit un autre rite lié 

à la célébration du solstice d’hiver. La bûche de Noël 

a réuni toujours tous les habitants de la maison, tous 

les invités, les serviteurs autour de la table, autour 

du foyer. La bénédiction de la bûche avec les 

cérémonies traditionnelles est la bénédiction du feu 

au moment où l’hiver avec les rigueurs de la saison 

est présent. Les moyens de chauffage moderne ne 

permettent plus de respecter toutes les coutumes de 

la bûche en bois qui brûle dans le foyer. La bûche en 

patisserie est probablement inventée pour continuer 

à célébrer le bizarre rituel. 

 

 

         În seara zilei de 24 decembrie, familiile se 

reunesc în jurul unei mese festive cu ocazia Ajunului 

de Crăciun. La miezul nopții, toți membrii familiei 

urează « Crăciun fericit » și schimbă cadouri. 

          În Franța, masa de Crăciun se compune în 

mod tradițional în felul următor: după un aperitiv se 

servesc ca și antreu: stridii, ficat gras de rață sau 

gâscă, scoici sau somon afumat. Pentru cei care nu 

doresc să consume ficat gras, există și o alternativă 

vegetală, numită « fals-gras ». Felul principal este 

constituit din friptură de curcan, cu garnitură sau 

umplutură de castane și câteodată caltaboș sau 

sângerete.  

          La sfârșit, desertul cel mai popular pe mesele 

festive este  tortul sau rulada  « buturugă », pregătit 

dintr-un blat simplu de tort îmbibat în sirop, umplut 

cu cremă pe bază de unt, acoperit cu cremă de 

ciocolată ganaș (cremă de frișcă cu ciocolată) și 

modelat în așa fel încât să amintească de scoarța 

buturugii. Această tradiție culinară de a pregăti tortul 

« buturugă » reproduce un rit vechi, legat de 

solstițiul de iarnă. 

           Buturuga, bușteanul, a reunit pe vremuri toți 

locuitorii din casă, toți invitații, dar și servitorii în 

egală măsură, în jurul mesei și al șemineului.       

Binecuvântarea bușteanului cu ceremoniile 

tradiționale înseamnă de fapt binecuvântarea focului 

în momentul în care iarna își face prezența cu 

rigorile specifice anotimpului. 

Tehnicile moderne de încălzire nu mai permit 

respectarea tuturor obiceiurilor legate de acest rit. 

Tortul « buturugă »  – produsul de patiserie – a fost 

  



Cependant, en Provence (dans le sud-est de la 

France), on conserve la tradition des Treize desserts: 

des noix, des figues séchées, des raisins secs, 

des dattes, de la pâte de coing, divers fruits confits, 

une fougasse, du nougat blanc, du nougat noir (avec 

des amandes grillées et du miel caramélisé), 

du nougat rouge (aux pistaches et à la rose), 

des calissons d’Aix-en-Provence (confiserie de 

Provence composée de melon confit, pâte d’amande 

nappée de glace royale), des oranges, clémentines 

ou mandarines, un melon d’eau. 

probabil inventat pentru a continua sărbătorirea 

simbolică a bizarului ritual.  

Totuși, în regiunea Provence (în sud-estul Franței) 

se mai păstrează tradiția celor 13 deserturi: nuci, 

smochine uscate, stafide, curmale, marmeladă de 

gutui, diverse fructe confiate, pâine cu arome în 

formă de frunză, nugat alb, nugat negru (cu migdale 

prăjite și miere caramelizată), nugat roșu (cu fistic și  

aromă de trandafir), calisson din Aix-en-Provence 

(produs de cofetărie având la bază pepene galben 

confiat, făină de migdale acoperit cu o glazură regală 

din albuș de ou), portocale, clementine sau 

mandarine, pepene verde. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le repas de Noël      La bûche de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Treize desserts      Carte de voeux 

 

Autori: elevele Eni Bianca, Finta Ingrid din clasa a IX-a A, sub îndrumarea profesorului de limba franceză, Incefi 

Tünde-Anna 

Surse : https://la-vie-en-francais.com/, galeria foto Google și manualul de franceză pentru clasa a VII-a. 

 

  

  

https://la-vie-en-francais.com/


  

THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR 

 

Christmastime around the World 

In this article we have tried to collect and share Christmas customs from our country and from the two 

main English speaking countries, namely the USA and the UK.  

Christmas in Transylvania (Romania) 

 Christmas and mid-winter celebrations last from the 20th December to the 7th of January. Most of the 

people have vacations during that time. It begins with pig slaughter, which is traditionally held on the twentieth 

of December, since pork is often used in Christmas meals. Most of the cities, towns and villages are decorated 

with Christmas lights. 

 

People also like to decorate their windows with Christmas stickers. There used to be Christmas markets 

before, but not this year. Some families celebrate Christmas by coming together and having fun. The Christmas 



tree is decorated one day before Christmas, or even on Christmas Day. In this part of the world children believe 

that “Moș Crăciun” (Santa Claus in Romanian), or in Hungarian speaking regions the “Angyal” (angel in 

Hungarian) brings them the Christmas tree and the presents on Christmas Eve, while they are asleep. The children 

usually get their presents on Christmas morning, put under the tree, but there are people who open their presents 

on Christmas Eve, of course. People give each other presents and eat delicious food, like ”sarmale”/”töltött 

káposzta” (stuffed cabbage in Romanian and Hungarian, which are small cabbage leaves with meat and rice 

inside) and as dessert they also eat “kürtőskalács”. Another custom is the “Colindatul” (carol singing in 

Romanian), children go out carol singing from house to house performing traditional Christmas carols to the 

adults.  

 

In some parts of Romania, it is also traditional that people dress up as goats, bears, wearing multicoloured 

masks, and they go around with the carol singers, in order to drive evil spirits away. 

(lovingly written by Ms. Balázs Orsolya’s little helpers,  

Gáspár Henrietta, Orbán-Beke Adrienn and Papp Angyalka-Rebeka  - 9th B) 

Christmas in the UK 

 Everybody celebrates Christmas, but every country has different traditions. There are two traditions that 

have caught on in England, the Advent calendar and the Advent candle. Protestant Christian families made a 

chalk line for every day in December until Christmas Eve. Most villages, towns and cities are decorated with 

Christmas lights over Christmas. The most famous lights in the UK are in Oxford Street in London.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Holly, Ivy and Mistletoe (greenery originally used in pre-Christian times to help celebrate the Winter 

Solstice Festival and ward off evil spirits and to celebrate new growth) are also used to decorate homes or other 

buildings. The children write letters to Santa Claus listing their requests. On Christmas Eve they put their 

Christmas socks, called stockings, over the fireplace, and every member of the family helps by decorating the 

Christmas tree. Before they go to sleep, they usually leave some cookies or mince pies and a cup of non-alcoholic 

drink for Santa.  

 

 

 

 

 



The main Christmas meal is usually eaten at lunchtime or early afternoon on Christmas Day. They eat roast turkey, 

roast vegetables and “all the trimmings” which means vegetables like carrots and peas, stuffing and sometimes 

bacon and sausages. The dessert is also traditional, they eat Christmas Pudding, Trifle, Christmas Cake (a rich 

fruit cake covered with marzipan) and lots of chocolate. 

 

(lovingly written by Ms. Balázs Orsolya’s little helpers,  

Czilli Anna-Klára, Kelemen Lea and Tusa Előd  - 9th B) 

Christmas in the USA 

 In the USA people start to decorate their homes weeks before Christmas. They like to decorate the outsides 

of their houses with lights and sometimes even statues of Santa Claus, Snowman and Reindeer. The towns and 

cities often decorate the streets with lights to celebrate Christmas. Perhaps the most famous Christmas street lights 

in the USA are at the Rockefeller Center in New York, where there is a huge Christmas Tree with a public ice-

skating ring in front of it over Christmas and the New Year. 

 

  

 



 

In Hawaii, Santa is called Kanakaloka.  

 Santa Claus arrives on the night of the 24th December when the children are asleep. Before they go to 

sleep, they put hot milk and cake on the table for Santa. Santa claus puts the presents under the Christmas trees. 

In the morning of the 25th December, each member of the families, dressed up in pyjamas, unfold their gifts. On 

this day of the year, people give each other presents.  

On Christmas Eve, family and friends have dinner together. At the Christmas dinner, American people eat 

stuffed turkey, ham and roast beef. For dessert they eat cakes and Yorkshire pudding. Making gingerbread houses 

is also a tradition, which can be also eaten at Christmas. Eggnog is a traditional Christmas drink in the USA. 

There is another tradition of children going from house to house performing Christmas carols in choir, in order to 

enhance the Christmas mood.  

In the USA, nationwide are organized some really funny events too, like the Ugly Sweater Run (it is a 

5km long running race, where the participants have to wear ugly Christmas sweaters).  

 

 

(lovingly written by Ms. Balázs Orsolya’s little helpers,  

Ambrus Édua, Dancs Abigél and Stekbauer Hunor-Róbert  - 9th B) 
 

Christmas is the most wonderful holiday all around the world and everyone is looking 

forward to it.  

We would like to wish everyone a Merry Christmas! 
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