
Ce s-a întâmplat cu 
Târgul Românesc       

din Castellon? 

Doi ani la rând fără “feria Rumana“ 

>>> Papa Noel existe y vive en 
Castellon durante todo el año”. 
Lorena Pardo                         PAGINA 7
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Crăciun” en Castellon
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Sărbătorile de iarnă la 
români

>>> Va mai aduceţi aminte de 
colindători, de mirosul de răşină 
şi de cozonaci ?               PAGINA 8-9

Corespondenţă din 
România
>>> Frumuseţea lucrurilor mici, 
neînsemnate la prima vedere  
dar care ne luminează PAGINA5

În urma cu 3 ani “Feria Rumana” din Castellon era un punct 
de referinţă pentru comunitatea românească în preajma 
Zilei Naţionale. La acest Târg spaniolii au putut cunoaşte un 

pic din cultura, muzica, gas-
tronomia şi obiceiurile “micii 
Românii” din Castellon. Ce 

s-a întâmplat în ultimii doi 
ani , de ce nu mai avem Târg 
Românesc? Aflaţi în PAGINA 10

Nicolae Furdui iancu în concertul organizat de Ucr în Plaza mayor  (2005 “Feria rumana”) 
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ajena y que sus ingresos sean infe-
riores a 33.007’20 € pueden comu-
nicar a su empresa que solicitan 
que les descuenten un 2 % menos 
en el tipo de retención del iRPf, a 
partir del 1 de enero de 2009. Esto 
solo lo deberán solicitar quienes 
no perciban la nomina a líquido. 

no obstante si tienen duda 
pueden ponerse en contac-
to con aSfER en los teléfonos 
de la página del asesor y gra-
tuitamente les informarán.

ción de servicio a sus lectores. 
En otro orden de cosas se han 

publicado en el REaL DECREto 
975/2008, de 28 de noviembre,sobre 
las medidas urgentes a adoptar 
en materia económica, fiscal, de 
empleo y de acceso a la vivienda 
y aunque será objeto de artículos 
posteriores en Express informativ, 
hemos de decir que antes del 1 
de enero de 2009 los trabajadores 
por cuenta ajena que se apliquen 
la deducción por adquisición por 
vivienda habitual con financiación 

los acontecimientos más impor-
tantes en Rumania y en Castellón. 
no nos debemos a nadie, solo a 
nuestros lectores y eso nos permite 
“levantar la cabeza” y algo que dice 
un amigo mio “tener columna”. Por 
eso podemos decir que somos un 
periódico independiente con voca-

Publicado el número cero, quere-
mos agradecer a nuestros lectores 
la gran y buena acogida que ha te-
nido en ésta segunda época el Ex-
press informativ. 

Pensamos seguir en la línea de la 
independencia, de forma que éste 
sea el periódico que informe sobre 

Queridos  lectores, Asesoria Fernando 
Ramon contesta a vuestras preguntas 
relacionadas tanto al mundo laboral 
como relacionadas al mundo juridico

¿QUIENES PUEDEN DARSE DE ALTA 
EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJA-
DORES AUTONOMOS (RETA)?

Se podrá dar de alta en este regimen, 
todo trabajador mayor de 18 años, 
español o extranjero que resida 
legalmente en territorio español y que 
ejerza de forma habitual, personal y 
directa una actividad económica 
a título lucrativo, sin sujeción a 
contrato de trabajo, siempre que el 
mismo ostente la titularidad de un 
establecimiento abierto al público 
como propietario, arrendatario, 
usufructario u otro concepto análogo.

¿COMO DARSE DE ALTA EN EL REGI-
MEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AU-
TONOMOS  (RETA)?

Para darse de alta deberá presentar ante 
la tesorería General de la Seguridad 
Social de su provincia donde va a ejercer 
la actividad, formulario rellenado de 
alta de autónomo (ta.0521) junto con 
documento de identidad en vigor y 
modelo censal de alta de actividad 
(036) que anteriormente habrá 
presentado en la agencia Estatal de 

administración tributaria, como 
comprobante de apertura de actividad.

C/ Maestro Chapi nr.18, Castellon
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Cadou de Moş 
Nicolae
O cititoare fidela (Castellon)

>>> Cu vreo 10 zile in 
urma, eram “de com-
pras” prin Castellón. 
Si uite asa din mag-
azin in magazin, 
pierduta intre gan-
duri si cadouri, re-
alizez ca mosului 
ce urma sa vina, îi 
lipsea ceva dulce. 
Bineînteles, mi-am 
zis eu, o sarbatoare 
româneasca nu 
poate fi sarbatorita 
doar cu mici atentii.

Si atunci, dupa 
sfatuirea mea cu 
“monederul”, ho-
tarasc sa intru un-
deva... in drum 
spre casa si sa 
cumpar acel dulce.
Alte ganduri si 
alt sfat...ce ar fi 
mai bun? Un bollo 
sau o amandina? 
Stiti care mi-a fost 
alegerea! Înainte de 
a iesi, intind o mâna 
si iau si un ziar. 
Drept vorbind am 

facut-o din pura ru-
tina, pentru ca pâna 
nu am ajuns acasa, 
sa-mi las pachet-
ele din brate, nici nu 
am stiut ce ziar e.
Mi-am pus un pahar 
de suc, m-am ase-
zat la masa si am în-
ceput sa rasfoiesc. 
Expres Informativ. 

Pentru moment nu 
am reactionat, apoi 
am crezut ca-i o gre-
seala; si-mi ziceam 
eu: nu e posibil, ziarul 
asta nu mai e demult.
Cu fiecare pagina 
data, si confirmarea 
ca da, e actual, e nou 
si nu are “aderente” 
politice. Ba mai mult, 
e aderent omului de 
rând, românului.Fe-
licitari domnilor pen-
tru initiativa dum-
neavoastra de a le 
face tuturor un ca-
dou de Mos Nicolae. 

Personal astept cu 
nerabdare urmatorul 
si urmatorul, si.....cât 
mai multe numere

“O cititoare fidela”

La pagina del asesor  >>>>>>>>>
Scrisoarea cititorului

No nos debemos a nadie, 
solo a nuestros lectores
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POLITICA
PE SCURT

Ion Iliescu  declară:
>>>”Desemnarea lui Theo-
dor Stolojan drept candidat 
la funcţia de prim-ministru 
de către preşedintele Traian 
Băsescu şi maniera în care a 
fost făcută este semnificativă şi 
reprezintă un semnal în legătură 
cu intenţiile reale ale acestuia, 
scrie preşedintele de onoare al 
PSD, Ion Iliescu, pe blogul lui”.
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>>> „Preşedinţii celor două par-
tide politice trebuie să îşi asume 
acest parteneriat ocupând postu-
rile de premier şi preşedinte al Se-
natului”, a afirmat Stolojan.

>>> agenţii de presă internaţionale au surprins imediat 
decizia lui Theodor Stolojan de a renunţa la postul de pre-
mier. agenţiile au amintit la acest capitol de retragerea sa 
din postura de candidat la preşedinţie în 2004, când a fost 
înlocuit de Traian Băsescu.

neGocIerILe S-aU IncHeIaT, aU IncePUT PLanIfIcarILe

Guvernul Boc: 
promisiuni 
irealizabile şi 
generalităţi
 “Promisiuni irealizabile, 
generalitati şi nicio referire 
la finanţarea măsurilor 
sociale”, afirmă analiştii 

din domeniul politic

 >>> Bucovineanu Ionel/ România

Un prim ministru slab, des-
emnat în grabă, după retra-
gerea lui Theodor Stolojan, şi 
promisiuni dificil de respec-
tat: analiştii pun sub semnul 
întrebării capacitatea viito-
rului guvern de a face faţă 
provocărilor crizei economi-
ce prin care trece românia.

observatorii notează ca-
racterul “contradictoriu” al 
draftului programului de 
guvernare, care promite re-
ducerea deficitului bugetar 
la 2,5% din PIB multiplicând 
însă cheltuielile publice.

“acest program conţine 
o lungă listă de măsuri so-
ciale dar nu precizează cum 
vor fi finanţate”, consideră 
analistul economic şi fostul 
bancher Bogdan Baltazar.

cresterea salariului mi-
nim de la 1 ianuarie, ma-
jorarea subvenţiilor pen-
tru agricultură şi dublarea 

alocaţiilor pentru copii - 
“Dacă toate aceste obiective 
vor fi realizate, bugetul va fi 
repede golit”, spune Baltazar.

noul guvern îşi propune să 
menţină cota unica de impo-
zitare de 16%, dar masura va 
fi însoţită, la cererea expresa a 
social-democraţilor, de masu-
ri compensatorii şi deduceri 
pentru persoanele cu venituri 
mici. 

În plus, se doreste un Tva 
de 5% pentru alimentele de 
bază, dar şi de creşterea Tva 
la 25% pentru produsele de 
lux.

“Îmi aduce aminte de unul 
dintre programele epocii co-
muniste, plin de idei gene-
roase”, spune preşedintele 
confederatiei naţionale a 
patronatului, cristian Pirvan.

“oferim asigurări că totul 
va merge bine, dar fără să 
precizăm de unde vin banii 
şi nici cine va plati”,  a  conti-
nuat  el.“ acest program este, 
înainte de toate, destinat ca-
tegoriilor defavorizate şi, în 
afară de câteva generalităţi, 
nu conţine nicio referire la 
criză”, considera şi analis-
tul economic Dan apostol.

analiştii remarcă, printre al-
tele şi “lipsa de expertiză” a lui 
emil Boc în ceea ce priveşte 
problemele economice, ceea 
ce îi va reduce capacitatea 
de a gestiona un guvern 
de coaliţie într-o perioada 
dificilă.

“Prezenţa lui Theodor 
Stolojan în fruntea guver-
nului ar fi oferit o garanţie” 
că românia va adopta de-
ciziile economice corecte 
în contextul crizei, susţine 
economistul Ilie Serbanes-
cu, citat de romania Libera.

Pentru editorialistul co-
tidianului Liviu antonesei, 
primul ministru este un om 
“slab” care “nu va deschi-
de gura fara acordul pre-
sedintelui Traian Basescu”.

Programul de 
guvernare 2009-2012

>>> Guvernul coalitiei PD-L-
PSD isi propune o crestere eco-
nomica de 3,5%, deficit buge-
tar de 2,5% din PIB, mentinerea 
cotei de impozitare de 16% si 
introducerea unui Tva de 5% 
pentru alimentele de bază.

 UDMR nu prinde nici 
Guvernul Boc

>>> Liderii PD-L au făcut luni o 
ultimă încercare de a convinge 
UDmr să intre în componenţa 
Guvernului. maghiarii nu 
s-au lăsat convinşi, pen-
tru că oferta a fost aceeaşi.

Emil Boc sărbătorindu-şi victoria

Premierul Boc - revelaţia lui Geoană !

>>> Liderii PSD şi PD-L au 
ieşit la braţ să anunţe struc-
tura noului Guvern, iar mircea 
Geoană i-a deschis politicos 
uşa lui emil Boc. cu o lună în 
urmă, cei doi se atacau viru-
lent. 

Boc l-a numit pe Geoană 
demagog, neserios şi min-
cinos. “Dumneavoastra 
faceţi parte din muzeul 
antichităţilor româniei Po-
litice şi acolo vă este locul”, îi 
transmitea Boc lui Geoana în 
septembrie 2008. 

Geoana îl caracteriza pe 
Boc drept: făţarnic, trompeta 
lui Băsescu, Toma necredin-
ciosul, locotenentul lui Bas-
escu. În iulie 2008 Geoana a 

avut însă o revelaţie: “cand 
îl aud pe domnul Boc stau şi 
mă întreb pe ce lume trăieşte. 
Îl invit pe viitorul prim-minis-
tru de la PD-L la o dezbatere 
publică împreună cu mine.”

Premierul desemnat 
emil Boc şi liderul PSD mir-
cea Geoană au sustinut o 
conferinţă de presă comună: 
“Suntem convinşi că pe 22 
decembrie vom avea noul 
guvern condus de către 
domnul preşedinte emil 
Boc”, a spus cu maxim re-
spect mircea Geoana. După 
terminarea conferinţei mir-
cea Geoană i-a deschis uşa 
noului premier desemnat.

Adrian Cioroianu afirmă la 
Timişoara: 
>>> “negocieri în adevaratul 
sens al cuvântului între PnL şi 
PDL nu au avut loc. când ne-
am dus la preşedintele Băsescu, 
prima idee era că sunt şanse ca 
Stolojan să fie prim-ministru. au 
blocat orice negocieri. nu poţi 
accepta ca prim-ministru un om 
care a dezertat din partidul tău. 
este imposibil ca într-un Guvern 
condus de Stolojan să apara PnL”

Pe 22 decembrie avem Gu-
vern  
>>>  Traian Basescu a declarat 
ca “pe 22 decembrie avem Gu-
vern. nu contează de care, dar 
o să avem”. Şeful statului a facut 
această declaraţie când s-a întors 
de la consiliul de iarna al Ue de 
la Bruxelles. Băsescu a afirmat că 
membri  viitorului executiv vor 
fi audiaţi de comisiile de spe-
cialitate pe 20 şi 21 decembrie.

Experţii BNR supraveghează 
negocierile dintre PD-L şi PSD.
>>>  La elaborarea programului 
de guvernare PD-L-PSD participă şi 
experţi din cadrul  Bancii naţionale 
a romaniei (Bnr). Specialiştii 
celor două partide politice, pri-
mesc şi sfaturile experţilor de la 
Bnr.  adrian năstase este coor-
donatorul principal al echipei 
social-democrate care lucrează 
cu expertii democrat-liberalilor.

Corneliu Vadim Tudor va 
candida la preşedinţia 
României 
>>>  Preşedintele Prm corne-
liu vadim Tudor a anunţat vine-
ri că va candida la preşedinţia 
tării şi a pledat pentru for-
marea unui “pol al opoziţiei 
unite”, care să se numească 
alianţa naţională antisărăcie.

Negocierile de pe blogurile 
politicienilor şi ziariştilor 
>>> viaţa politică se reflecta şi pe 
bloguri, unde politicienii îşi explică 
negocierile, voturile şi opţiunile, iar 
ziariştii fac scenarii şi aruncă ultime-
le zvonuri pe piaţă sau analizează 
politica de pe malul Dâmboviţei. 
Ion Iliescu povesteşte votul din 
partid, nastase ne spune de ce a 
votat pentru o colaborare cu PnL
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 De ce credem în Moş 
Crăciun?

>>> o echipă de cercetători de 
la Universite de montreal din 
canada a efectuat un studiu 
sistematic despre credinţa în 
moş crăciun, răspunzând la 
întrebările de ce credem, cum 
aflăm adevărul şi ... ridicând 
o mare întrebare: dacă aflăm 
adevărul, de ce transmitem 
minciuna mai departe? 

Ei au studiat credinţa în moş 
crăciun a unor grupuri largi de 
copii cu vârste cuprinse între 
7 şi 13 ani, în 1979 şi în 1986. 

concluzia lor este că odată 
că după vârsta de şapte 
ani, copiii pot distinge 
realitatea de ficţiune. 
 
chiar dacă nu află de la 
părinţi sau de la prieteni, 
copilul îşi va da seama că este 
o imposibilitate logică ca un 
singur moş crăciun să ofere 
cadouri copiilor din întreaga 
lume într-o singură noapte.
Partea interesantă abia acum 

principii fundamentale 
despre gândirea umană.

Ei merg încă şi mai departe 
şi se întreabă de ce toţi 
oamenii încetează să creadă 
în puterile supranaturale 
ale lui moş crăciun, dar 
aproximativ jumătate nu 
încetează niciodată în a crede 
în puterile supranaturale 
ale lui dumnezeu.

Rămâne doar să urăm 
succes cercetătorilor în 
dezvoltarea unui studiu 
interesant pe această temă ...

>>> Adrian Buzatu - doctorand în fizica 

particulelor elementare la Univ McGill,

 Montreal, Canada.

anul 2008 va fi cu o 
secundă mai lung
>>>  dacă aşteptaţi cu 
nerăbdare să scăpaţi de acest 
an pentru a începe un 2009 
plin de speranţe, ei bine, va 
trebui să mai aşteptaţi încă 
o secundă în plus, căci atât 
va fi adăugat duratei anului 
acestuia, a anunţat comisia 
internaţională responsabilă 
cu standardele cronologiei. 

astfel, pe 31 decembrie 2008, 
la ora 23:59:59 ora meridi-
anului Greenwhich, ceasul 
se va da înapoi cu o secundă. 

În România va fi deja 1 

ianuarie 2009, ora 1:59:59. 
fizic, motivaţia vine din 
faptul că anul nu are per-
fect 365 de zile şi 6 ore, ci 
mai sunt miimi de secudă 
ce se adună de la an la an, 
iar când se adună câte o 
secundă, ea este corectată. 

dumneavoastră nu va 
trebui să faceţi nimic pen-
tru telefoanele celulare, 
se vor corecta automat. 

dacă aveţi un ceas de mână 
mecanic însă, va trebui să 
faceţi schimbarea manual.

descoperită după ce fusese întâi 
prezisă teoretic

>>> Pentru a doua oară în 
istoria umanităţii, o planetă 
este descoperită cu ajuto-
rul telescopului după ce 
existenţa ei a fost prezisă 
de calculele teoretice. 

Prima dată planeta nep-
tun a fost descoperită cu 

ajutorul telescopului a fost 
prezisă teoretic în 1846 pe 
baza perturbaţiilor măsurate 
în traiectoria planetei Uranus. 

acum, o planetă extrasolară 
a fost detectată cu ajutorul 
telecopului spaţial Hubble 
după ce fusese prezisă înainte.

ŞTIINŢIFICE

 Biologie

o nouă ipoteză 
despre 
originea vieţii
 doi cercetători finlandezi 
oferă un nou răspuns la 
întrebarea când şi unde a 
apărut viaţa

odată cu creşterea numărului 
de zaruri. faptul că un sis-
tem evoluează mereu doar 
spre creşterea entropiei este 
chiar legea a doua a termo-
dinamicii, una din cele mai 
solide legi despre Univers.

astfel, o moleculă poate fi în 
mai multe stări, asemenea za-
rului nostru. dacă două mole-
cule sunt împreună într-un 
sistem, atunci sistemul nou 
format mai multe stări posibi-
le şi deci o entropie mai mare. 

Uşor, uşor, pentru a creşte 
entropia, s-au format siste-
me de numeroase molecule. 
ori exact aceasta observăm 
în organismele vii, miliarde 
de celule împreună, fiecare 
celulă fiind formate din foarte 
multe molecule diferite for-
mând împreună un sistem.

cei doi cercetători explică 
aceasta în cuvintele lor: “con-
form legilor termodinamicii, 
nu a existat un moment anu-
me sau un anumit loc unde 
viaţa a apărut. a fost în schimb 
un proces natural de foarte 
mulţi paşi, care s-a derulat prin 
acţiunea a numeroase me-
canisme, care au dus la ceea 
ce numim noi acum viaţă”.

astfel, căutarea originii 
vieţii ar fi o întrebare lipsită de 
sens. iată ce spun cercetătorii: 
“Într-adevăr, căutarea originii 
vieţii pare să fie o acţiune 
futilă, pentru că viaţa este în 
totalitate un proces natural 
de evoluţie conform legilor 

termodinamicii, fără să aibă 
un moment precis. a între-
ba când a început viaţa este 
ca şi cum ai întreba când 
şi unde a bătut pentru pri-
ma oară vântul pe Pământ”.

cei doi cercetători sunt tată 
şi fiu. arto annila de la Univer-
sitatea din Helsinki şi Erkki an-
nila de la institutul de cercetări 
forestiere din finlanda.

În prezent, evoluţia vieţii 
este foarte bine explicată 
de teoria evoluţiei, însă ori-
ginea vieţii nu a fost încă 
lămurită. ironic însă, cartea 
prin care teoria evoluţiei a 
fost introdusă în 1859 de 
charles darwin se numeşte 
“the origin of Species”. 

Este drept că explică ori-
ginea speciilor din prezent 
în specii din trecut, prin 
evoluţie, dar nu lămureşte 
originea vieţii. În 2009 se 
aniversează astfel 150 de 
ani de la lansarea oficială a 
teoriei evoluţiei, care este 
acum parte fundamentală 
a ştiinţelor biologice.

mai multe informatii despre 
acest subiect puteţi găsi vizi-
tând pagina 

http://www.stiintaazi.ro/

doi cercetători finlandezi 
oferă un nou răspuns la 

întrebarea când şi unde a 
apărut viaţa. Într-un studiu 
publicat în international Jour-
nal of astrobiology ei propun 
că întrebarea este ... lipsită de 
sens, pentru că viaţa nu ar fi 
apărut la un anumit moment 
în spaţiu şi timp, ci ar fi rezul-
tatul unor procese naturale, 
moleculele s-au organizat în 
aşa fel încât să respecte legile 
termodinamicii, minimizând 
energia şi crescând entropia, 
ducând în final la sisteme 
complexe precum cele pe care 
noi le denumim ca fiind vii.   

cei doi cercetători au su-
bliniat că fundamental, atât 
sistemele vii, cât şi sisteme-
le nevii, respectă aceleaşi 
legi ale fizicii. Una din aces-
tea este aceea că un sistem 
evoluează în aşa fel încât 
să minimizeze energia lui. 

de exemplu, o maşină 
lăsată pe coasta unui deal 
se va prăbuşi spre vale 
pentru a miniza ener-
gia potenţială (de natură 
gravitaţională) a sistemului.

Entropia este un termen 
puţin mai complex, dar într-o 
primă aproximare ni-l pu-
tem închipui ca numărul de 
stări posibile ale unui sistem. 

Un zar poate avea şase stări. 
dar două zaruri pot avea deja 
36 de stări (6 ori 6), iar trei 
zaruri pot avea 216 stări (6 
ori 6 ori 6), adică entropia 
sistemului de zaruri creşte 

începe. cercetătorii au mai 
descoperit că atunci când 
află că moş crăciun nu există, 
copiii acceptă regulile jocului 
şi încurajează fraţii mai mici 
să creadă în moş crăciun. 

Părinţii au motivat minciuna 
lor prin dorinţa de a îi 
face pe copiii lor fericiţi. 

ce anume îi animează totuşi 
pe micuţi care odată ce au 
aflat că au fost păcăliţi atâţia 
ani decid să îi păcălească 
şi ei mai departe pe alţii?
cercetătorii presimt că îşi fac 
simţită prezenţa aici nişte 
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Corespondenţă din românia

Lumină, origami şi frumuseţea 
lucrurilor mici

romania

>>> Ioana Stănică / Oradea

oradea, 7 decembrie, ora 18, frig 
cu vânt de câmpie, atât de insistent 
în a pătrunde peste tot precum re-
cesiunea noastră dragă.

În parcul Brătianu se serbează 
festivalul Luminii,sărbătoare iniţiată 
din 2004 de Cercetaşii româniei şi 
celebrată an  de an în parcurile ma-
rilor oraşe.

La momentul anunţului în media, 
în oradea era o noutate, cel puţin 
pentru profani. Luna decembrie 
este de obicei încărcată de tot felul 
de evenimente, de mesaje pozitive, 
venite prin toate căile de comunica-
re: trebuie să fim mai buni, să iertăm 
mai mult, să facem fapte bune. 

plouă cu urări, cadouri şi, mai 
nou, cu acte de caritate. În urma 
unei discuţii aprinse cu un prieten, 
membru al unui club de caritate 
local, am dezbătut intens nou în-
firipata idee de voluntariat, care 
ar trebui să prindă mai mult teren 
în românia zilelor de azi şi care se 
izbeşte constant de o reticenţă greu 
de explicat pentru unii: foarte greu 
oamenii cu bani se mobilizează şi 
participă la acţiuni de strângeri de 
fonduri pentru diverse cazuri limită, 
care au nevoie imperioasă de banii 
aceia. 

inutil să mai spun că strângerea 
de fonduri este un eveniment mon-
den local, un bal chiar, “bun prilej de 
vorbe şi de ipoteze”, vorba lui topâr-
ceanu…şi de aceea tot nu excelează 
la prezenţă !

enigma, de fapt, nu cred că e 
atât de mare: persoanele cu dare 
de mână, care pot face acţiuni de 
caritate, cară, vrând-nevrând, odată 
cu mentalul lor, detestata idee de 
“muncă patriotică obligatorie” de 
care, cel puţin generaţia mea, a be-
neficiat din plin. 

poate că voluntariatul este încă 
îmbrăcat în dispreţul şi ridicolul 
care plutea asupra lui (sau asu-
pra muncii gratuite, “patriotice”) 
în vechea orînduire a româniei, şi 
ne-a atins rând pe rând pe toţi cei 
născuţi înainte de ‘89. matricea co-
munismului odată intrată în sistem, 
vrei, nu vrei, aruncă permanent sti-
muli subliminali.

aşadar, în condiţiile în care carita-
tea nu merge ca pe roate, ca mai ni-
mic de pe aici, hai în parcul Brătianu, 
la festivalul luminii.

La intrarea în parc, deplasare 
privită cred cu destulă suscep-
tibilitate de mulţi concitadini, 
surpriză imensă : 7000 de lumânari 
adăpostite în fragile căsuţe de hârtie 
împăturate în tehnica origami, aşa 
numitele “gulguţe”, stăteau cuminţi 
pe aleile parcului, sfidând prin nu 

totul parcă conspira, pentru a 
face lucrul mai greu , dar şi bucuria 
mai mare: câte o pală nervoasă de 
vânt mai răsturna câte o căsuţă cu 
lumânarea aprinsă în ea – munca 
trebuie reluată de la capăt- tim-
pul era destul de scurt, iar timpul 
de când ei stăteau în parc în frig 
era deja destul de lung. Brichetele 
se stricau sistematic, iar recentele 
norme europene de siguranţă a 
acestora făceau aprinderea fiecărei 
lumânări o aventură. Şi totuşi, nici o 
plângere, nici un protest, mai mult, 
era o dispoziţie de zile mari printre 
copiii aştia!

mă scuzaţi, nu aveţi sa-mi 
împrumutaţi o brichetă ? aud din 
spate.

Îi dau bricheta şi copilul, con-
centrat să aprindă cât mai repede  

ştiu ce miracol antifizica vântului 
rece şi neprimitor. Hârtia reciclată, 
împăturită cu infinită răbdare pen-
tru a proteja lumânărica, avea ca 
element fixator pusă o castană, 
culeasă de pe aleile parcului. Şi toa-
te astea de 7000 de ori !

o mână de copii, cel mai mare 
nu cred că avea mai mult de 15-16  
ani, băieţi şi fete, pe care mai mult 
îi intuiai decât vedeai în bezna din 
jur, superconcentraţi , aprindeau cu 
pasiune lumânările.

i-am privit pe rând, organizaţi , 
cu teme de casă precise: tu, aleea 
aia; tu, centrul parcului; fetele de 
pe aleea centrală trebuie să termi-
ne mai repede. mâinile îngheţate 
trebuiau să umble cu repeziciune, 
pentru a putea arde constant toate 
lumânările, timp de o oră, conform 
programului anunţat.

lumânările, pleacă cu bricheta mea 
cu tot. mă distrează, e clar că sco-
pul atât de major al prezenţei lui în 
parc l-a făcut să uite de noţiunea de 
“împrumut”…sau, poate, era clar că 
împrumutul dura minim o oră, până 
se aprindeau toate lumânările! Ce 
naiba, atâta voluntariat puteam să 
fac şi eu !

spectatorii? fel de fel…
îndrăgostiţi trecând alene pe aleile 
luminate , parcă nebăgând în seamă 
nimic şi la distanţă de ani – lumină 
de acţiunile de caritate… buni-
ci cu nepoţi, vizibil impresionaţi,  
diverşi pasionaţi de fotografie, 
contorsionaţi în toate poziţiile pen-
tru a prinde mai bine imaginile, 
oameni pur şi simplu emoţionaţi de 
atmosfera de basm.

atmosferă în care lumina tainică 
dar pală a lumânărilor nu-ţi per-

mite să-l vezi clar pe cel de lângă 
tine , dar te obligă să-ţi reorientezi 
simţurile şi să-i simţi prezenţa… 

 Deşi festivalul Luminii n-a strâns 
mulţi spectatori, un lucru e sigur: ni-
ciunul din cei care au făcut duminică 
seară o promenadă prin parcul 
Brătianu nu vor uita curând tabloul 
de poveste prin care au trecut.

scopul festivalului?  L-am auzit 
din întâmplare, când un reporter 
local îi lua un interviu unuia din 
cercetaşii înfofoliţi în căciuli , fulare 
şi mănuşi, unul dintre cei care au 
confecţionat,  au aşezat, şi au aprins 
cele 7000 de lumânari :

- am vrut ca oamenii să vadă că 
se pot opri din viteză şi din stres 
fără să li se întâmple nimic rău,  să 
creadă în frumuseţea lucrurilor mici, 
să zâmbească şi să fie… mai fericiţi! 
oricum, în luna decembrie suntem 
toţi sub semnul luminii, nu?

pentru atât?

pentru noi, cei puţini şi rebegiţi 
de frig , cei care am venit în parcul 
Brătianu să-i vedem?? pentru bu-
curia noastră, doar, atâtea ore de 
muncă?

privindu-i încă odată am înţeles : 
da, pentru atât, pentru ora aceea de 
basm în care au strălucit numai pen-
tru noi şi pentru ei lumânarile de 
pe aleile parcului, în toate oraşele 
româniei, la aceeaşi oră !

pentru o idee, la urma urmei !

Şi i-am mai privit odată pe copiii 
aceia atât de entuziaşti, concetăţeni 
cu noi ,şi am înţeles cine va face cu 
adevărat voluntariat şi caritate în 
românia anilor viitori.

oradea,  în parcul parcul Brătianu s-au aprins 7.ooo de lumânări 
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Temeri vis-a-vis de retragerea lui Stolojan

Retragerea lui Stolojan poate 
afecta bunul mers al economiei
>>> Hotnews

Retragerea lui Theodor Sto-
lojan alimentează temeri cu 
privire la certuri politice şi 
instabilitate. 

Liderul PdL Emil boc, care a 
obţinut mandatul de a forma 
un guvern de centru-stanga, 
se confruntă cu dificila sarcină 
de a apropia diferenţele de vi-
ziune politică dintre partidul 
său şi partenerii de stânga din 
coaliţie, social-democraţii, şi 
de a introduce reduceri dras-
tice ale cheltuielilor, pentru a 
fi sigur că România poate face 
faţă crizei financiare globale.

Economistii avertizează că 
orice guvern nou trebuie să 
se mişte cu rapiditate pentru 
a convinge pieţele financiare 
că dă dovadă de seriozitate în 
legatură cu disciplina fiscală, 
ca să reduca riscul de recesiu-
ne. Venind în întâmpinarea 
acestor îngrijorări, boc a spus 
că intenţia sa este de a avea 
guvernul gata pana la 22 de-
cembrie.

Specialiştii apreciază că 
daca lui boc îi lipseste exper-
tiza economică a lui Theodor 
Stolojan - care a renunţat  
la nominalizarea sa pentru 
funcţia de premier - liderul 
Pd-L are performanţe mana-
geriale mai bune şi are mai 
multă influenţă în rândul po-
liticienilor care îl vor ajuta să 
pună în practică politici mai 
dure.

Analiştii spun că orice par-
teneriat între cei doi riviali 
istorici, Pd-L şi PSd, care au 
ieşit la egalitate după ale-
gerile de luna trecută, va fi 
destrămat de conflicte ce ar 
putea prejudicia eforturile 
de a evita criza financiară şi 
ar putea slăbi lupta împotri-
va corupţiei, unul dintre prin-
cipalele motive de îngrijorare 
pentru Uniunea Europeana.

Pieţele financiare au rămas 

Theodor Stolojan 

Agenţia mai scrie că re-
tragerea lui Stolojan şi nu-
mirea lui boc ca prim-mi-
nistru prefigurează spectrul 
instabilităţii politice.

ca mulţi dintre colegii săi 
din Pd-L, boc are putini prie-
teni în afara partidului, pen-
tru că i-a acuzat frecvent atat 
pe rivalii de stânga, cât şi de 
dreapta de corupţie şi clien-
telism.

ŞTIRI dE INTERES

Seat va reduce 
producţia de 
automobile în 
Spania

Producatorul de automo-
bile Seat din grupul Volkswa-
gen a anunţat că în prima 
parte a anului viitor va opri 
producţia între 7 şi 29 de zile 
la câteva linii de asamblare 
ale uzinei sale din regiunea 
spaniolă catalonia. 

Firma se vede nevoită să 
ia măsuri, după ce vanzarile 
sale au scăzut cu 12% în Eu-
ropa anul acesta. 

În perioada 2 februarie - 30 
iunie 2009 Seat va opri lu-
crul pe o perioada de timp 
cuprinsă între 1 şi 4 săptămâni 
la diverse linii de asambla-
re ale uzinei de la Martorell, 
lângă barcelona. 

Liniile vor fi oprite pentru 
ca producţia să fie ajustată 
conform cererii de pe piaţa 
spaniolă şi de pe cele mai im-
portante pieţe de export. 

Seat a lansat luna trecută un 
program care se va desfaşura 
până în iulie şi va include 
renunţarea temporară la 750 
de muncitori şi reducerea 
producţiei anuale cu 20.000 
de maşini.

Vânzările Seat în Spania au 
scăzut cu 25% în primele 11 
luni ale anului, iar în Europa 
cu 12%. În Romania, vânzările 
mărcii s-au diminuat cu 17% 
în zece luni, de la 4.100, la 
3.400 de unităţi. Ibiza si Leon 
reprezinta circa 60% din van-
zarile marcii in tara.

precaute, cursul leului faţă 
de euro s-a depreciat până 
la cel mai scăzut nivel din 
ultimele două luni din cauza 
îngrijorărilor legate de vii-
toarele politici.

comentatorii avertizează 
că reformele economice 
ar putea interveni în detri-
mentul progreselor viitoare 
anticorupţie, PSd avand o 
istorie a scandalurilor de 
corupţie.
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Los maLos tratos

el maltratador 
minimiza el 
maltrato, lo niega o 
culpa a su victima 
de provocarlo

>>> Fernando Ramon Moreno/ CASTELLÓN

estos últimos días hemos 
tenido conocimiento del 

asesinato a manos de su no-
vio de rocío López, una jo-
ven castellonense, deportis-
ta, que con solo 25 años fue 
asesinada en lo que se deno-
mina “violencia de genero”. 

Los datos estadísticos son 
espeluznantes 60 muertes 
en españa por este motivo, 
9 fallecidas en la comunidad 
valenciana y una en caste-
llón en 2008, La repulsa y 
denuncia de la violencia es 
un deber humano, por lo 
que la sociedad esta obliga-
da a reflexionar, unir fuerzas 
y hacer propósitos de lu-
cha contra esta lacra social. 

La violencia de género es 
un delito grave que a me-
nudo provoca disfunciones 
emocionales, heridas, lesio-
nes graves e incluso la muer-
te. en el comportamiento 
del maltratador se incluye 
la violencia física y sexual; el 
uso de coerción, amenazas, 
intimidación, menosprecio, 
maltrato emocional, pose-
sión y negación de los dere-
chos y libertades humanas. 
el maltratador minimiza el 
maltrato, lo niega o culpa 
a su victima de provocarlo. 

esto debe terminar es tan 
sencillo como reconocer la 
libertad individual de la persona 
a decidir libremente si quiere 
convivir o no con la otra persona. 

nadie debe de aplicar la 
fuerza ni para amedrentar, 
ni para someter a nadie al 
imperio de sus decisiones a 
su arbitraria voluntad, todo 
el mundo es libre y dentro 
de esa libertad se encuen-
tra el poder decidir cuando 
y con quien quiero com-
partir el tiempo de la vida. 

más que las normas que 
dicte el poder ejecutivo y 
más que las leyes que se 
aprueben por el legislativo y 
se apliquen por el judicial, el 
poder fáctico es la sociedad. 

La sociedad no debe mirar 
a otro lado, estableciendo 
una protección especial a las 

ría de casos es reincidente, 
que ha perdido el respeto a 
la persona maltratada y que 
no debe existir una prime-
ra vez para que no le sigan 
a ésta unas ulteriores veces.

a la persona maltratada 
hay que decirle en el terreno 
práctico que cuando esté en 
peligro su seguridad o la de 
sus hijos puede abandonar el 
domicilio familiar sin incum-
plir el deber de convivencia, 
siempre que en el plazo de 
30 días solicite unas medi-
das provisionales o presente 
demanda de separación o di-
vorcio en el plazo de 30 días. 

La demanda se interpone en 
el Juzgado de familia por me-
dio de abogado y procurador. 
si se carece de recursos eco-
nómicos, puede solicitar asis-
tencia jurídica gratuita y pue-
de encontrar asesoramiento 
en el colegio de abogados.

no quiero terminar este ar-
tículo sin dejar constancia de 
que las mas de 80.000 denun-
cias cada año y la estimación 
del ministerio de igualdad de 
que en nuestro país son mal-
tratadas cuatrocientas mil 
mujeres, bien vale que nos 
pongamos manos a la obra 
que hay esperanza y podemos 
salir de los malos tratos y que 
no debemos permitir que el 
silencio nos haga cómplices.

fernando ramon

personas que sean ó puedan 
ser hipotéticas victimas y de-
bemos crear la conciencia 
social de cortar de raíz esta 
mala hierba de los malos 
tratos y debemos educar a 
nuestros hijos con los valo-
res de la tolerancia. no nos 
olvidemos que dicen las es-
tadísticas y los especialistas 
que el hijo de un maltratador 
será potencial maltratador.

dicho todo lo anterior don-
de queda muy claro la tole-
rancia cero para los maltra-
tadotes y la llamada social al 
apoyo de cualquier victima, 
manifiesto mi repulsa a quie-
nes utilizan la ley de violencia 
de genero contra sus cónyu-
ges con fines distintos a los 
establecidos por la ley, en bús-
queda de venganza ó de jus-
tificar socialmente divorcios, 
ó de aprovechar las medidas 
sociales que se ofrecen, en 
estos casos, esto nos lleva sin 
duda a falsas denuncias que 
se deben girar contra quien 
las maquina o las práctica, ya 
que no se debe favorecer a es-
tas personas del extraordina-
rio esfuerzo jurídico y social 
que se ha hecho para bene-
ficiar a las verdaderas desti-
natarias de esas medidas que 
son las mujeres maltratadas. 

Y dentro del grupo de mu-
jeres maltratadas, debemos 
animar a que denuncien los 
casos, que no se vuelvan 
atrás cuando interpongan 
la denuncia que el maltra-
tador en la inmensa mayo-

OPINION 25 aÑos de 
“moŞ crĂciUn”

papa noel, vive en castellón, 
y no es un juego de ilusiones, 
es una realidad tan palpable 
como la generosidad que des-
borda, toda una vida dedica-
da a los más desfavorecidos. 

el padre ricardo García 
nació un 4 de noviembre de 
1930 en forcall, castellón. 
en el año 1980 renunció a su 
trabajo en el obispado y se 
trasladó al barrio marginal 
de tombatossals donde puso 
en marcha del comedor de 
transeúntes ilegales, existía 
una iniciativa que solo aten-
día a transeúntes legales. 

nuestro personaje es toda 
una institución a pesar de 
que donde más cómodo se 
encuentra es en el anonima-
to y ha atendido en estos 25 
años de comedor, 20 de gran-
ja de acogida y 20 de taller de 
empleo para drogodepen-
dientes en alcora, a cientos 
de rumanos y rumanas, que 
sin su ayuda, hubieran aca-
bado en el total desahucio.

¿Desde cuando tra-
ta con los rumanos?

desde hace más de una 
década. Han pasado mu-
chos, pero lo cierto es que 
prácticamente te acuerdas 
de todos, porque son espe-
ciales y muy próximos. por 
lo general lo rumanos que 
han venido a nuestra aso-
ciación osim (obra social de 
integración del marginado), 
han seguido manteniendo 
el contacto cuando han pa-
sado a mejor situación, para 
ayudar a los desfavorecidos.

¿Son solidarios los ruma-
nos con los más necesitados?

mira, me estoy acordan-
do de constantin dinu. vino 
hace 6 años al comedor para 
pedir ayuda, se dejó su fami-
lia en rumania y aquí, lo pa-
saba mal. cuando vio cómo 

funcionábamos enseguida se 
prestó a colaborar como vo-
luntario del comedor. ayuda-
ba en la comida, colaboraba 
para servir a los demás…aho-
ra, junto con su mujer e hijo 
es miembro de la asociación 
y trabaja voluntariamente en 
el comedor. vino pidiendo 
ayuda y ha terminado dando 
mucho más de lo que recibió.

¿Cómo son los rumanos?
muy cercanos, muy alegres. 

participan de las fiestas, de 
los chistes, de nuestra latini-
dad. He quedado muy con-
tento con todos los que he-
mos tratado, centenares. me 
acuerdo de otra familia que 
estuvo alojada en la granja y 
realizaron tareas de mejora 
en el edificio, pintaron, hicie-
ron trabajos de albañilería.

¿Qué porcentaje de rumanos 
pasa por el comedor y la granja?

Un 50% de las personas 
que ahora mismo estamos 
atendiendo, el resto son es-
pañoles, subsajarianos y 
sudamericanos, porque la 
exclusión social, ya sabes, no 
tiene nacionalidad. damos 
de comer a diario a unas 60 
personas, los fines de se-
mana llegamos a 100, hay 
gente que no tiene donde ir, 
entre semana busca trabajo.

¿Cómo se financia OSIM?
de las aportaciones de par-

ticulares, de alimentos con 
envases defectuosos de las 
grandes superficies, de la ge-
nerosidad de las personas. de 
las conciencias de muchas per-
sonas que hacen posible que 
la navidad llegue para todos.

>>> Lorena Pardo / CASTELLÓN

El Padre Ricardo en el comedor esperando a los mas necesitados

El 50% de los usuarios 
del comedor del padre 
Ricardo son rumanos
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24 decembrie, Ajunul 
Crăciunului  >>> În dimineaţa 
acestei zile, până spre miezul 
zilei, cete de copii merg cu 
“Moş Ajunul”, un text augural 
scurt rostit la fiecare casă şi 
care anunţă deschiderea se-
riei de colinde şi de practici 
uzitate în această perioadă.

ALTE DATE 
PE SCURT

De 1 ianuarie, copiii  sorco-
vesc  >>> În cursul dimineţiI 
zileI de 1 ianuarie, grupuri 
de copii merg cu Sorcova, 
confecţionată din flori de 
hârtie colorată; se rosteşte un 
text scurt augural, lovindu-se 
uşor cu sorcova pe umărul ce-
lui căruia i se urează. 
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Maramureş, locul unde tradiţiile, costumul popular şi arta colindatului  sunt păstrate ca nicăieri în altă parte a României.

Sărbătorile de iarnă, 
între tradiţii şi magie

Fie pentru al onora pe Hristos, fie pentru a fi împreună cu familia, milioane de adulţi şi copii aşteaptă cu 
nerăbdare sărbătorile de iarnă, care aduc din belşug un alai de magie, bucurie, daruri şi colinde.
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RITUALURI STRĂVEcHI ObIcEIURI POPULARE

crăciunul şi 
Anul Nou cu 
obiceiuri 
ca la români
Fiecare ţară celebrează 
crăciunul şi Anul Nou în 
felul său, dar parcă nicăieri 
în lume aceste sărbători 
nu se trăiesc ca la români.

>>>  ELENA MATEI / CASTELLÓN

şi un loc de întâlnire. Ea este 
structura care stăpâneşte, în 
timpul sărbătorilor Anului 
Nou, viaţa satului. 

În ajunul Anului Nou, în 
Moldova, cete de flăcăi şi de 
bărbaţi de curând însuraţi 
pleacă cu Plugul - străvechi 
obicei agrar derivat dintr-o 
practică primitivă, trecut 
printr-un rit de fertilitate, 
a ajuns o urare obişnuită 
de recolte bogate în anul 
care abia începe. Urarea de 
pluguşor este de fapt un 
adevărat poem care des-
chide cu har, recurgând la 
elemente fabuloase, toate 
muncile agricole. Obiceiul 
contribuie la veselia generală 
a sărbătorilor de Anul Nou, 
colorând desfăşurarea aces-
tei sărbători cu acele ele-
mente care ilustrează una 
din principalele ocupaţii ale 
poporului nostru - agricultu-
ra.

~ joCUL CU CAPRA

ca şi celelalte jocuri cu 
măşti practicate în timpul 
sărbătorilor de iarnă, şi în jo-
cul caprei şi-au făcut loc, pe 
lângă măştile clasice (capra, 
ciobanul, ţiganul), măştile 
de draci şi moşi, care prin 
strigăte, chiote şi mişcări ca-
raghioase, măresc nota de 
umor şi veselie, dând uneori 
o nuanţă de grotesc.

capra a fost socotită de 
români ca animalul care dă 
semne dacă vremea va fi 
bună sau rea. Jocul “caprei” 
(omorârea, bocirea, înmor-
mântarea, învierea) la origine 
a fost, desigur, un ceremonial 
grav, un element de cult. 

În cadrul sărbătorilor agra-
re jocul a devenit un ritual 
menit să aducă rodnicie anu-
lui care urmează, spor de ani-
male în turmele păstorilor, 
succesul recoltelor - invocat 
şi evocat de boabele care se 
aruncau de gazdă peste cor-
tegiul caprei.

În zilele noastre, jocul a 
rămas un pretext pentru 
una dintre tradiţionalele 
manifestări artistice, prilej de 
etalare a unor frumoase po-
doabe, covoare, ştergare ş.a., 
în culori vii, uneori stridente, 
pentru înveselirea gospoda-
rilor şi pentru urări bune cu 
prilejul Anului Nou.

La români sărbătorile de 
iarnă se desfăşoară între 

24 decembrie şi 7 ianuarie 
şi au ca puncte centrale zi-
lele crăciunului, Anului Nou 
şi bobotezei, caracteristica 
lor cea mai importantă fiind 
repertoriul neasemuit de bo-
gat în datine şi credinţe. 

Puţini dintre copii mai 
simt, astăzi, în localităţile 
României, emoţia şi teribi-
la nelinişte, în care teroarea 
mistică se amesteca, inex-
plicabil, cu bucuria ascunsă 
– ca atunci când începea 
să se desfăşoare, pe uliţe şi 
străduţe, marele, tainicul şi 
blândul  Spectacol-Ritual 
al crăciunului, respectiv cel 
efervescent, violent şi ferme-
cat al Anului Nou. Pâlcurile 
de măşti terifiante, obiceiul 
ca marile cete de “iniţiaţi” să-i 
ia la goană, prin zăpadă, pe 
curioşi,  făceau, de Anul Nou, 
spaima şi deliciul sărbătorii. 
Şi, mai cu seamă, URSUL-
Mască, în acest teatru sacru,  
era centrul groazei şi atenţiei 
fascinate. 

“Foaie verde şi-o 
alună / bună ziua, 
ziua bună...”

>>> colindele, urările de 
belşug şi recoltă bogată cu 
Plugul, Pluguşorul, Sorco-
va, Vasilca, Jocurile cu măşti 
(capra, cerbul, brezaia, Tur-
ca), cântecele de stea sunt 
câteva din manifestările 
folclorice care fac din 
sărbătorile de iarnă unele 
din cele mai spectaculoase 
manifestări spirituale ale 
poporului nostru. 

colindatul deschide de 
obicei ciclul celor 12 zile ale 
sărbătorilor de Anul Nou. 
La colindat participă tot sa-
tul tradiţional, deşi efectiv 
colindă doar copiii şi flăcăii, 
constituiţi în cete, ceata fiind 
alcătuită după o orânduială 
bine stabilită, având o ierar-
hie proprie, un conducător 

Grâul plantat în 
noaptea de Sf. 
Andrei aduce 
noroc în noul an 

RITUALURI MAGIcE

Vâscul, un 
simbol magic al 
iubirii, păcii şi 
al norocului 

Pe 5 decembrie, copiii îl 
aşteaptă pe Moş NIcolae  
>>> În seara de 5 decembrie, 
părinţii pun în încălţămintea 
copiilor, pregătită cu mare 
grijă, cadouri diverse: bom-
boane, jucării, în unele locuri 
exitând obiceiul de a se pune 
alături şi o nuieluşă.

31 decembrie, o zi plină de 
magie >>> În seara acestei 
zile,  pentru aflarea propriului 
destin se practică o serie de 
obiceiuri. În orice caz, de la 
lăsarea întunericului şi până 
la ivirea zorilor lumina nu tre-
buie stinsă în nici o casă şi ni-
meni nu are voie să doarmă.

Pluguşorul, unul din ritualurile Anului Nou

Pe 5 ianuarie are loc Ajunul 
Bobotezei  >>> Preotul mer-
ge din casă în casă şi stropeşte 
cu apă sfinţită casa, acareturi-
le şi pe cei ai casei. Fetele cer 
preotului puţin busuioc pe 
care îl vor folosi ulterior la o 
serie de practici de atras iubi-
rea flăcăilor.

La 6 ianuarie se celebrează 
Boboteaza >>> Se zice că în 
această zi, o dată cu sfinţirea 
de către preot a apei (aghiaz-
ma mare), sunt sfinţite toate 
apele pământului. Milioa-
ne de români participă în 
această zi la slujbă pentru a 
lua apă sfinţită.

Puţine popoare din lume au însoţit sărbătoarea 
crăciunului cu o îmbrăţişare aşa de cordială şi de 

duioasă şi au exprimat-o aşa de bogat în forme artis-
tice, cum a făcut-o poporul român.

Pentru unii drag şi familiar, pentru alţii ciudat, ter-
menul “crăciun” înseamnă potrivit multor  lingvişti, 
“creaţie, naştere”, fiind moştenit din latinescul “crea-
tionem”. Alţii susţin că este vorba de un cuvânt mult 
mai vechi, tracic, de dinainte de romanizarea daciei 
sau că ar veni din slavonă. cert este însă, că termenul 
“crăciun” are în limba noastră cel puţin opt sensuri.  
dacă lucrurile nu sunt prea clare în privinţa cuvân-
tului, situaţia este şi mai complicată când ne refe-
rim la tradiţiile româneşti. În fiecare colţ al României 
există un mod specific de a întâmpina şi sărbători 
crăciunul. 

În unele zone în Ajunul crăciunului, gospo-
darii îşi strâng din sat tot ce au împrumutat. În 
Mehedinţi părinţii pun copiilor bănuţi în buzunare, 
de crăciun, pentru ca anul viitor să fie îmbelşugat.  
Tot în ajunul crăciunului, pâinea se aşează sub 
masă pentru a aduce noroc familiei iar sub faţa 
de masă se pune pleava de grâu, pentru belşug.  
În orice loc din România crăciunul începe cu postul 
care durează şase săptămâni: (15 noiembrie - 24 de-
cembrie). Postul presupune renunţarea la carne, ouă 
şi lapte, cum ar spune bunicii la mâncarea de dulce.  
Un post adevărat înseamnă renunţare la dragostea 
fizică, la băutură, plata datoriilor. În sate în post nu 
se deschid radioul sau televizorul, nu se fac petreceri. 
Postul se încheie în noaptea de crăciun după Litanie.  
din 15 noiembrie de când se lasă postul cuvenit aces-
tei sărbători, după fiecare liturghie sau după fiecare 
vecernie, românii de la sate încep să repete colin-

dele. ca parte integrantă a folclorului religios, colindele 
prezintă o valoare nepreţuită prin originea şi mai ales prin 
vechimea lor. Oricare ar fi părerea specialiştilor în aceast 
sens, un lucru este sigur şi anume că ele sunt foarte vechi, 
formându-se odată cu poporul român şi cu răspândirea 
creştinismului pe meleagurile noastre. Prezenţa în colin-
dele şi pluguşoarele noastre a numelui lui “bădica Traian” 
ne aminteşte de timpul formării poporului român şi de 
strămoşii neamului nostru. după părerea unora, cele mai 
vechi colinde ar fi acelea care au refrenul “Lerui doamne” 
sau “Alilerui doamne”, care ar fi forma arhaică, pe cât se 
pare, a cuvântului bisericesc “Aliluia”. 

Astfel, în seara de Ajun, casele frumos decorate şi perfect 
curăţate îşi primesc colindătorii. colindatul este un ritual com-
pus din texte ceremoniale, formule magice, dansuri şi gesturi.  
Ajunul crăciunului începe cu colindul: “bună dimineaţa//
La Moş Ajun,//Ne daţi, ori nu ne dati,//Ne daţi, ne daţi,//
Ne dati ori nu ne dati.////Am venit şi noi odată//La un an 
cu sănătate,//domnul sus să ne ajute//La covrigi şi la nuci 
multe.”

colindele transmit urări de sănătate, rod bo-
gat, împlinirea dorinţelor în noul an. colinda-
tul este cea mai răspândită tradiţie a românilor.  
În Ardeal în aşteptarea colindătorilor mesele sunt întin-
se. colindătorii îşi încep ziua în zori şi termină în amurg. 
în Maramureş colindătorii întreaba: “Slobodu-i a corinda?”.  
după ce cântă în curte vreo două-trei colinde încheiate cu 
urări, tinerii sunt poftiţi înauntru, pentru a fi cinstiţi cu bu-
cate şi băutură. 

Pomul crăciunului îmbracă în sate din zona codru as-
pecte diferite. cel mai răspândit era pomul cu cercuri din 
nuiele de salcie sau din sârmă, îmbrăcate în hârtie colorată, 
peste ele fiind trecute sfori din aţă de fuior pe care sunt 
înşirate boabe de fasole albă.

>>> În această zi, fetele 
încearcă semnele propriu-
lui destin: caută chipul 
viitorului soţ în forma pe 
care o ia plumbul sau co-
sitorul topit şi apoi brusc 
solidificat prin turnarea în 
apă; stau peste noapte în 
faţa unei oglinzi, mărginite 
de două lumânări, până 
ce zăresc chipul viitoru-
lui bărbat; pun busuioc 
sub pernă şi apoi se culcă, 
sperând să-şi viseze soţul. 
Tot în această zi, în unele 
zone se stabilesc raporturi-
le dintre cetele de flăcăi şi 
gazda casei unde urmează 
să se adune componenţii 
grupului pentru a repe-
ta textele de colinde. 
Obligaţiile grupului erau di-
verse: cărau apă, spărgeau 
şi cărau lemne, curăţau 
prin gospodărie etc. În 
această zi, toţi românii pun 
la încolţit grâu în câteva 
farfurioare câţi membri 
sunt în familie, iar la Anul 
Nou se interpretează no-
rocul ce-l va avea fiecare în 
funcţie de înălţimea firelor 
de grâu. 

>>> Simbol al iubirii, păcii 
şi al norocului, vâscul a 
fost o plantă misterioasă, 
plină de magie şi sacră în 
folclorul European. Vâs-
cul are puteri de lecuire 
a infertilităţii femeilor, de 
regenerare a organismului 
şi afrodisiace. Vâscul era 
cules atat la sfărşitul verii 
cât şi la solstiţiul de iarnă şi 
obiceiul împodobirii case-
lor în ajun de crăciun este 
o reminiscenţă a culturilor 
druide. 

Una dintre cele mai ve-
chi şi mai  cunoscute prac-
tici, sărutul sub vâsc, îşi 
are originile în mai multe 
credinţe. Una dintre aceas-
tea era aceea că vâscul era 
un leac pentru fertilitate. 
de craciun, fiecare fată 
care stătea sub coroniţa 
de vâsc nu putea refuza 
sărutul. Acesta putea în-
semna iubire, prietenie sau 
noroc. dacă fata rămânea 
nesărutată avea ghinion în 
dragoste în anul următor şi 
rămânea nemăritată.

Ursul, unul din simbolurile atât de 
aşteptate şi atât de înspăimântătoare, 
prevesteşte venirea Anului Nou

Capra de Crăciun aduce spor la 
animale în turmele păstrilor şi 
roade mai bogate în anul care vine

Măştile de Crăciun atrag 
şi înveselesc prin culorile 
vii şi stridente.  
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 români de Castellon

Cum şi de ce ne-a fost furat 
târgul românesc în Castellon?

“nu ne vindem ţara !”, 
vă mai aduceţi aminte ? 
acum vindem orice, 
inclusiv mândria de 
român.

>>> Ionel Scrofan / CASTELLÓN

din mâna de români cu 
chef de a schimba imaginea 
noastră s-au desprins mulţi 
care au preferat să probeze 
textura mătăsoasă a pieii fun-
dului de politician, sperând 
ca vor ajunge cocoşi din bie-
te găini de coteţ de ţară,  ui-
tând total ideea iniţială care 
i-a unit până în acel moment. 

au ajuns să se vândă  pe 
un pumn de arginti şi pe 
promisiuni, în loc să ducă o 
luptă nobilă, schimbându-
şi ideile şi convingerile de 
la o zi la alta precum poli-
ticienii noştri in aceste zile 

din acel grup au răsărit 
cocoşei şi găinuşe cu gura 
mare şi creasta lungă care 
până în acel moment nici 
nu ştiau cu ce se mănâncă 
politica, trezindu-se dintr-o 
dată în bătaia reflectoare-
lor, îmbătaţi fiind de mirosul 
scândurilor scenei şi sărind în 
fata aparatelor “de luat vede-
rea”, chiar dacă, de câte ori ur-
cau nu aveau nimic de spus. 

au înlocuit în discursurile 
ce le ţineau în faţa oame-
nilor, cuvântul „noi”, cu „eu”, 
luându-şi şi atribuindu-şi 
toate meritele obţinute până 
în acel moment cu ajutorul 
voluntarilor din UCr.  Un 
politician spaniol spunea 
că “cel care se mişcă nu iese 
în poză” iar ai noştri fruntaşi 
autointitulaţi ştiau acest lu-
cru. aşadar, au facut tot ce 
le-au dictat alţii, nicidecum 
ce le-a dictat conştiinţa. 

acum aşteaptă răsplata 
slugărniciei lor, dar au cam 
dat-o în bară. Cum au fost 
uşor de manipulat şi şi-au 
arătat “convingerea” la cel 
mai mic gest al celor ce-i 
mâna în luptă, dând dova-
da de docilitate necesară, 
au ajuns să nu mai prezinte 
niciun fel de interes. ace-
la a fost momentul în care 
am ajuns, noi , comunitatea 
românească din Castellon 
să nu mai prezentam nici 
cel mai mic interes pentru 
autoritaţile locale, deoare-
ce “liderii” erau cumpăraţi 
şi la un preţ de nimic.

 de ce credeţi ca nu s-a mai 
făcut celebrul târg româ-
nesc în ultimii 2 ani ? si-
gur puteti intui răspunsul... 

Nicolae Furdui Iancu la  Targul Românesc (decembrie 2005) - actiune organizată de UCR

Cu 4 ani în urmă o mână 
de români a vrut să 

schimbe imaginea colecti-
vului românesc, destul de 
ştirbită  de altfel. aveau de 
schimbat o imagine plină 
urmele bocancilor murdari 
lăsate de hoţii şi cerşetorii 
de naţionalitate română pe 
care unii ziarişti spanioli s-au 
găbit să-i bage în acelaşi sac 
cu românul cinstit. aceasta 
imagine era întreţinută zil-
nic de către ziarele spaniole, 
iar românul, cel care nu era 
nici hoţ, nici cerşetor, era 
judecat la un loc cu ceilalţi  

pentru a schimba aces-
ta imagine s-a format UCr 
(Uniunea Culturală română). 
Cei care formau acest grup 
erau convinşi de faptul 
că se pot face multe pen-
tru a îmbunătăţii această 
proastă sau incorectă 
zugraveală şi au decis să 
lupte pentru a o schimba. 

s-au facut multe lucruri în 
doi ani, cât această grupare 
nu a fost politizată. În mare 
parte s-a văzut şi rezultatul 
acestei acţiuni concertate, 
doar că atunci nu se ştia că 
această luptă era din start 
sortită eşecului. de ce sortită 
eşecului ? datorită caracteru-
lui găunos şi a dorinţei de a 
obţine privilegii cu orice preţ, 
venite din sfera politicului a 
unora dintre capii şi mem-
bri uniunii din acea vreme. 

au facut pactul cu diavo-
lul şi dusă pe apa sâmbetei 
a fost uniunea şi întelegerea.

politicianul, cu romanul 
de pe stradă, sunt ca două 
drepte paralele… nu coin-
cid niciodată în idei, nu se 
ating în niciun punct. am 
făcut un scurt portret robot 
al politicianului în general: 
1.un om ce promite la nesfârşit 
2.minte de îngheaţă 
apele asumându-şi me-
rite ce nu-i aparţin 
3. un fund mare (la figurat) 
pentru pupat în cazul în care 
punctul 1 si 2 dau roade.

Ce e clar e faptul că nici 
anul trecut, nici anul aces-
ta nu am avut târg româ-
nesc. după lungi insistenţe 
de-abia au acceptat să ne 
lase teatrul, anul acesta..

 
vom trăi şi momentul să-i 

vedem cum se vor  şterge 
la gură pe aceste mici slugi 
trădătoare, schimbătoare de 
idei precum ştergătoarele 
de parbriz de la maşină iar  
cele două mâini din dotare 
cred că nu le vor fi suficiente. 

Celor care s-au hrănit şi 
se mai hrănesc încă cu idei 
halucinogene le va veni rân-
dul şi se vor deştepta dar va 
fi prea târziu. puteau lupta 
pentru ei, cu demnitate, dar 

au ales să îngenunchieze 
pentru că le-a fost mai uşor… 
lăsând urme de genunchi pe 
unde au umblat şi mai umblă.

trebuie să le mulţumim pen-
tru imaginea de milogi pe care 
au creat-o şi prin râdul politi-
cienilor spanioli…slugărnicia 
lor fiind ca o gripă ce se pro-
paga repede, specifică nea-
mului românesc (după cum 
cred pe aici unii). politicienii 
spanioli şi-au jucat cartea si 
au jucat-o bine, deoarece au 
avut un partener slab la masă. 

nu-i învinovăţesc pe 
reprezentanţii spanioli... dar 
ai noştri nu au nici o scuză. 

nu am ştiut să fim demni, 
să ne apăram interesele de  

români plecaţi prin pribegie. 

mai nou au schimbat 
tactica folosind metoda: 
“lasă-mă să te las”. printre 
rândurile “conducătorilor 
românilor mult iubiţi 
din Castellon” găseşti 
adânc înrădăcinată în 
mintea lor regula “ca-
pul plecat sabia nu-l taie”.

eu vă asigur că avem şi altfel 
de proverbe după care ne pu-
tem ghida în viaţă şi în ultimă 
instanţă “mai bine să mori 
în picioare decât să trăieşti 
în genunchi”. totul depinde 
de tabara în care vrei să fii. 

eu am ales tabăra. voi ?
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>>> Mulţi dintre românii 
întâlniţi în Spania spun că 
nu s-ar întoarce în ţară nici 
dacă ar putea obţine salarii 
la fel de mari ca aici. Majori-
tatea se plâng de birocraţia 
din România şi de lipsa de 
respect a autorităţilor faţă 
de cetaţean. O românca ce 
locuieşte în Spania de opt 
ani, împreună cu soţul şi 

cei doi copii, povesteşte 
că, în ţară, deşi avea un 
loc de muncă respectat, 
când se ducea pe la di-
verse instituţii ale statu-
lui, dacă nu-i cunoştea pe 
funcţionari, era tratată „ca 
o femeie de serviciu. Aici, 
deşi lucrez ca femeie de 
serviciu, oriunde mă duc 
sunt tratată ca o doamnă”. 
Majoritatea românilor din 
Spania exclud varianta de 
a reveni acasă pentru că au 
contractat credite aici, au 
cumpărat locuinţe, au îns-

vederea ocupării unui loc de 
muncă, dacă nu s-ar prezen-
ta în aceeaşi zi, românii şi-ar 
pierde banii de somaj pe 
luna respectivă.  Acum chiar 
şi primăria din castellon a 
introdus deja cursuri de for-
mare profesională în limba 
româna. deşi este greu de 
crezut, majoritatea românilor 
din castellon nu numai că nu 
au de gând să se întoarcă în 
România ci chiar preferă să îşi 
petreacă sărbătorile din acest 
an aici, împreună cu familia şi 
prietenii aici.

Sărbătoarea de Crăciun

Întoarce-te, întoarce-te, frate!
>>> MARIN PRUTEANU / VALENcIA

„Torna, torna, fratre” (întoar-
ce, întoarce, frate) se spune 
că este cea mai veche expre-
sie în limba română.  Ea a fost 
consemnată cu ocazia unei 
expediţii a armatei bizanti-
ne contra avarilor în secolul 
6. Un soldat, spune istoria, a 
văzut căzând un sac de provi-
zii de pe un măgar şi a strigat 
la cel care îl avea în grijă, într-
un dialect roman local care 
ar putea fi considerat proto-
român: “torna, torna, fratre” . 
ceilalţi soldaţi, neştiind des-
pre ce e vorba şi crezându-se 
în pericol, au interpretat că 
e vorba de o comandă şi au 
început să strige şi ei acelaşi 
lucru fugind care încotro.

Putem specula şi spune 
că  „întoarcerile” sunt feno-
mene repetitive ale istoriei 
româneşti, evenimente tra-
gice rezultate dintr-o dislo-
care nedorită şi o revenire 
de asemenea nedorită la 
locul de unde s-a plecat. 
Vă mai amintiţi de tehnica 
“pământului pârjolit” utilizată 
de domnitorii români ca 
tactică de luptă împotriva 
armatelor turceşti?  Pentru 
unii, aceasta strategie ar fi 
cauza precarităţii aşezărilor 
de la noi. Oamenii îşi distru-
geau tot ce ar fi putut fi fo-
losit de duşman, se refugiau 
în păduri, după care se întor-
ceau şi o luau de la zero. Prin 
aceste practici de autodis-
trugere cu care oamenii au 
răspuns adversitaţilor cred că 
nu se poate clădi nimic dura-
bil. În afară de faptul că dăm 
o interpretare metafizică de 
„sabotare a istoriei” prin re-
venirea la acelaşi ca în mitul 
eternei renîntoarceri tratat 
de savantul Mircea Eliade.

Un alt moment la care ne 
putem referi din această 
perspectivă este cel al  în-
toarcerii la ţară a fiilor satului 
în ultima parte a perioadei 
comuniste.  datorită unui 
complex al civilizaţiei săteşti 
faţă de cea urbană, devenise 
o obsesie rurală să-ţi dai fiul 
să trăiască la oraş. La început, 

E greu să dai mesajului de 
crăciun nota de optimism, 
care în mod firesc trebuie 
să-l caracterizeze, când româ-
nii din castellon şi nu numai 
sunt din nou greu încercaţi. 
Pe lângă faptul că mulţi sunt 
departe de familii, de cei dra-
gi, de prieteni, de cunoscuţi, 
de locurile natale, criza 
economică pe care o resimţim 
cu toţii din plin, vine să adau-
ge încă o picătură de tristeţe şi 
nefericire. compatrioţii noştri 
s-au străduit de-a lungul ani-
lor petrecuţi aici în Spania, 
să reconstituie atmosfera 
de crăciun,  trăită acasă în 
România, improvizând. Ne-au 
lipsit şi ne lipsesc mult sune-
tele de zurgălăi, grupurile de 
colindători, neaua pufoasă 
scârţâind sub picioare, Moş 
crăciun care vine cu sania 
trasă de reni să aducă cadouri 
celor mici... într-un cuvânt, at-
mosfera de vis a zilelor de sar-
batori petrecute acasă. dar 
totuşi Sărbătorile de crăciun, 
au fost şi sunt oriunde şi ori-
când, motiv de bucurie pentru 
toţi creştinii. de aceea în aces-
te zile binecuvântate, Parohia 
Ortodoxă Sfântul Nicolae din 
castellon, vă intâmpină de 
Sărbătoarea Naşterii domnu-
lui cu următorul program:

de luni 21 decembrie, 
până miercuri 24, in-
clusiv, mărturisire şi con-
siliere duhovnicească a 
credincioşilor, seara după ora 
18.

 Miercuri 24, ora 18, -Ve-
cernia Naşterii domnului.

  Seara după ora 20, un grup 

statul comunist a susţinut 
acest proces. Partidul co-
munist era în primul rând al 
proletarilor şi după aceea al 
ţăranilor. cum România avea 
o majoritate de populaţie 
rurală, partidului îi lipsea le-
gitimitatea şi atunci a încura-
jat proletarizarea oamenilor 
de la sate prin atragerea lor 
spre industrii artificial dina-
mizate. Rezultatul a fost o 
ruralizare a oraşului, ale cărei 
consecinţe se văd încă şi o 
transformare a satului în dor-
mitor pentru industriile urba-
ne. criza de profesionişti în 
mediul rural devenise cronică 
şi de aceea, mai târziu, sta-
tul român forţa profesorii 
sau medicii de exemplu să 
facă stagii obligatorii la sat 
după terminarea facultăţii. 
Aceştia considerau însă aces-
te stagii ca pe o deportare 
deoarece condiţiile de viaţă 
în mediul rural erau aproape 
medievale. Ideologia de ase-
menea era pusă la treabă iar 
cei născuţi până prin 1975 
cred că-şi amintesc filmele 
pe această temă cu medicul 
sau inginerul tânăr ajuns în 
sat care se îndrăgosteşte de 
învăţătoare şi modernizează 
mentalităţile.

Emigranţilor români din 
Spania, aproape expulzaţi din 
România de starea proastă a 
societăţii, li se face acum ofer-
ta unei reîntoarceri. Este me-
morabil anunţul guvernului 
român, de departe irealist şi 
propagandistic, că România 
are nevoie de un milion de 
muncitori. ca şi cum acest 
număr rotund de locuri de 
muncă ar fi suficient pen-
tru a determina pe cineva 
să se reîntoarcă. Probabil că 
şi alte ţări sărace au nevoie 
de muncitori buni, şi totuşi 
nimeni nu se duce acolo. E 
necesară o schimbare a mo-
dului de viaţă, a manierei în 
care funcţionează instituţiile, 
a seriozităţii cu care sunt re-
zolvate problemele corupţiei, 
educaţiei, de urbanism, de 
infrastructură, etc. datorită 
modului vicios de realizare a 
ierarhiei sociale şi profesiona-
le, a comportamentelor so-
ciale inconsistente şi impre-
vizibile în România individul 

este aneantizat în loc să fie 
pus în valoare. dacă aceste 
lucruri nu se rezolva printr-o 
bună administrare a treburi-
lor publice, nici zece milioane 
de locuri de muncă nu vor fi 
suficiente ca să-i seducă pe 
emigranţi să se reîntoarcă. 
ceva totuşi iar putea con-
vinge pe unii. cum ar fi criza 
economică. Şomajul în rân-
dul românilor din Spania ar fi 
depăşit 100.000 de persoane 
(ceea ce ar insemna un 20% 
dintre românii din Spania, 
procent situat sub indicele 
de şomaj naţional prevăzut 
în 2008 de peste 11,3%). E 
de aşteptat în aceste condiţii 
să avem o reîntoarcere acasă 
a unei părţi a românilor 
emigraţi în Spania pe moti-
ve economice, care îşi pierd 
astfel raţiunea de a rămâne 
aici. după cunoscutul „efect 
de chemare” cu care PP acuză 
PSOE, iată că avem acum un 
„efect criză” care acţionează 
într-un sens contrar.  Nu 
există statistici deocamdată, 
dar percepţia generală este 
ca acest fenomen se produ-
ce. Statul român, cunoscută 
fiind ineficienţa şi lipsa de an-
ticipare cu care gestionează 
societatea, este pregătit oare 
să facă o primire ordonată 
şi readaptativă a acestei 
retromigraţii? Până acum nu 
am găsit decât un program 
privat care promite condiţii 
foarte bune, dar care este 
selectiv şi se adresează doar 
celor din construţii cu limite 
privind numărul de locuri şi 
zonele de reinserţie în Româ-
nia (detalii la: http://www.
intoarceteacasa.com/ ).din 
păcate nici Spania nu ajută 
prea mult la o reîntoarcere cu 
bune premise de reinstalare 
în România. decretul-lege 
Regal 4/2008 din 19 septem-
brie privind plata anticipată 
şi cumulată a şomajului la 
emigranţii rămaşi fără lucru îi 
exclude pe români şi pe bul-
gari. Într-un fel e bine deoare-
ce este pusă condiţia ca per-
soanele incluse în proiect să 
rămână în ţara lor pentru mi-
nim trei ani. Acest lucru ar fi 
însemnat o limitare a libertăţii 
de mişcare în cadrul UE. Însă 
poate că ar fi fost bine totuşi 

cris copiii la şcolile spaniole 
şi s-au adaptat lumii în care 
trăiesc. Ei au îmbrăţişat 
realităţile din Spania şi 
spun că, întorcându-se 
acasă, „s-ar simţi imigranţi 
în propria ţară”. deşi mulţi 
şi-au pierdut locurile de 
muncă, preferă să trăiască 
în Spania din ajutorul de 
somaj sau să lucreze „pe 
ici, pe colo”. Mai mult, dacă 
s-ar întoarce în România, 
chiar şi pentru câteva zile, 
iar autorităţile spaniole 
i-ar chema la interviu în 

ca această plată anticipată 
şi cumulativă să li se facă şi 
românilor fără nici o obligaţie 
însă. Astfel unii ar fi putut să-şi 
ia banii şi să-i folosească pen-
tru a se restabili în ţară în loc 
să rămână în Spania pe perio-
ada şomajului şi apoi să plece 
în România fără nimic ( o cale 
aproape sigură a eşecului) 
sau să facă lunar naveta Spa-
nia – România pentru a trece 
pe la birourile de muncă din 
Spania pentru ştampila care 
le asigură primirea ajutorului 

de şomaj în continuare.

Revenirea românilor 
emigraţi în patria de origine va 
comporta multe consecinţe 
neintenţionate ca şi emigra-
rea lor. Vor fi ei absorbiţi de 
înnapoierea stabilizată din 
România şi vor avea un efect 
agravant sau vor crea o masă 
critică capabilă să reconfigu-
reze pozitiv mediul social, 
politic şi economic?  cineva a 
strigat „torna, torna, fratre”. Să 
vedem ce au înţeles ceilalţi.

de colindători  va  colinda 
prin oraş, pe la casele câtorva 
credincioşi.

 Joi 25, ora 10:30 -Sfânta 
Liturghie. după slujbă, intâm-
pinarea lui Moş crăciun, care 
va oferi copiilor din parohia 
noastră peste 250 de cado-
uri şi programul de colinde şi 
poezii susţinut de copii şcolii 
de cateheză. În încheiere cre-
dincioasele parohiei noastre 
ne vor oferi o agapa(masă), 
cu produse tradiţionale 
româneşti.

Vineri 26, slujbă, incepând 
cu ora 10:30.

Sâmbătă 27, slujba Sfân-
tului Mucenic si Arhidiacon 
Ştefan, ora 10:30.

Duminică 28, Sfânta Li-
turghie, ora 10:30.

Joi 1 Ianuarie, 2009, Sfân-
ta Liturghie a Sfântului Vasilie 
cel Mare, ora 10:30.

        În încheiere Peoţii, con-
siliul Parohial şi credincioşii 
parohiei noastre vă doresc 
crăciun Fericit, Sărbarori Feri-
cite şi un an nou cu frumoase 
impliniri!

 Preot Lucian Niculeţ.

>>> SORIN bĂLŢĂTEScU/cASTELLON
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“Litere şi trupuri 
dezvelite”

Pascal Quignard

>>> “există o imagine lipsă în sufletul nostru (...) 
“originea”. O căutăm în spatele a tot ce vedem. Şi 
numim lipsa aceasta pe care o tragem după noi 
zilnic “destinul”. Îl căutăm în spatele a tot ce trăim.”

ObICeIUrI ŞI TrAdIŢII

sĂrbĂTOrILe de IArNĂ LA rOMÂNI

În România, sărbătorile 
au un farmec aparte faţă 
de ţările occidentale, iar 
acest mister special îşi tra-
ge seva din precreştinism, 
din bogăţia de obiceiu-
ri amestecate ca într-un 
creuzet.

>>> ADELINA GHERMAN / CASTELLÓN

Luna decembrie prilejuieşte 
tuturor sentimente 

înălţătoare, pentru care 
găsim cu greu timpul ne-
cesar în restul anului. Gos-
podinele îşi plănuiesc bu-
catele, cumpărătorii iau cu 
asalt magazinele în căutare 
de cadouri, iar autorităţile 
dau undă verde împodo-
birii oraşelor cu luminiţe 
care să vestească apropie-
rea mult-doritelor sărbători.

din păcate, multe dintre 
sărbătorile creştine au devenit 
azi pretext pentru o evidentă 
accelerare a consumismului, 
pentru petreceri între prie-
teni şi ghiftuieli per se, con-
ducând la o desacralizare a 
semnificaţiei iniţiale ale aces-
tora şi chiar la vulgarizarea lor.

pe de o parte, în acest înce-
put de secol xxI şi într-o lume 
globalizată, unde amestecul 
de culturi şi limbi aminteşte 
de biblicul Turn babel, 
unde tehnica şi dezvoltarea 
accelarată sunt principalele 
atuuri şi ţinte, este normal 
ca şi credinţele şi comporta-
mentele oamenilor să difere 
faţă de mileniile trecute. Mulţi 
oameni găsesc doar acum 
prilejul să stea alături de fa-
milie şi să ofere surprize celor 
dragi, tânjnd tot anul după 
căldura căminului de Crăciun.

Şi, într-adevăr, în româ-
nia sărbătorile se trăiesc 

frumos, fiind înainte de toa-
te momente intense şi bo-
gate pentru suflet, pentru 
aceia care încă mai cunosc 
adevărata lor semnificaţie.

Origini

perioada cuprinsă între 
sfântul Nicolae şi sfântul Ioan, 
cărora majoritatea dintre noi 
le atribuie termenul gene-
ric al „sărbătorilor de iarnă” 
înglobează nenumărate 
obiceiuri şi tradiţii. ele derivă 
din vechile sărbători păgâne 
ale religiilor solare, pe substra-
tul cărora s-au aşternut apoi 
elemente de cult roman şi alte-
le aparţinând creştinismului.

străbunii noştri daci 
sărbătoreau, aşadar, solstiţiile 
şi echinocţiile, conform re-
ligiei lor solare. solstiţiul de 
iarnă (21 decembrie) era pen-
tru ei Sărbătoarea Soarelui 
divinizat, care, de la această 
dată, începea să crească şi să 
trezească viaţa pe pământ. 

după cucerirea romană a 
unei părţi a teritoriului lo-
cuit de daci, peste substratul 
autohton s-a aşezat cel ro-
man legat de sărbătorile de 
iarnă. romanii sărbătoreau 
în această perioadă Saturna-
liile şi Calendele lui ianuarie 
(constând în schimb de daru-
ri şi de urări la început de an). 

de la acestea din urmă se 
trage obiceiul sorcovei, prin 
oferirea de daruri simbolice, 
în general dulci, care preves-
tesc cum va fi anul ce vine 
pentru persoana respectivă 
şi a lovirii cu o crenguţă 
înverzită pentru aducerea 
de noroc, sănătate şi belşug. 
saturnaliile se regăsesc şi 
ele în conştiinţa străbună, în 
special prin faptul că figura 

Produse  ce nu lipsesc din nicio casă românească în perioada sărbătorilor de iarnă

Tăiatul porcului sau Ignatul

printre alte sărbători şi ritua-
luri foarte cunoscute şi amin-
tite mai sus, câteva dintre 
obiceiurile păstrate de româ-
ni trezesc curiozitate prin 
practicile neobişnuite pen-
tru alte popoare şi tocmai 
de aceea încercăm să oferim 
câteva explicaţii în legătură 
cu semnificaţia şi originea lor. 
de exemplu, Tăiatul porcu-
lui sau Ignatul (Lat. ignis, 
« foc») se sărbătoreşte pe 
20 decembrie, când se spu-
ne că porcii se întristează la 
auzul veştii că vor fi sacrificaţi. 
Şi acest obicei are 
ca semnficaţie sporirea 
belşugului şi sănătatea 
oamenilor, care au prilejul să 
se ospăteze întocmai ca în 
timpul Saturnaliilor. În unele 
zone, ca de pildă Moldova, ca-
pul porcului este împodobit 
cu panglici şi purtat pe o tavă, 
iar copiii îşi ung feţele cu sân-

ge, să fie rumeni şi sănătoşi.
În prezent, creştinii din 
toată lumea sărbătoresc 
pe 25 decembrie Naşterea 
lui Iisus, amenajând într-un 
colţ al casei ieslea din bet-
leem sau strângându-se în 
jurul bradului de Crăciun 
şi aşteptând cadourile 
învăluiţi de vraja colindelor. 
sărbătoare e pentru toţi cei 
pregătiţi să sărbătorească, 
după cum le este credin-
ta, posibilităţile şi dorinţa. 

În românia, sărbătorile 
au un farmec aparte, care 
nu se regăseşte în ţările 
occidentale, iar acest mis-
ter special îşi trage seva 
din precreştinism, din 
bogăţia de obiceiuri ames-
tecate ca într-un creuzet şi 
pe care avem prilejul să o 
retrăim în actualitate alături 
de alte popoare ale lumii.

TÂRG DE BUNĂTĂŢI-GOODIES 
EXPO 2008. 

>>> bucureşti, sala polivalentă, 
22 - 24 decembrie.  
este surpriza pe care com-
pania eVOLOre o pregăteşte 
bucureştenilor pentru 
sărbătorile de iarnă. sunt 
invitaţi producători, impor-
tatori, distribuitori din indus-
tria alimentară (panificaţie, 
patiserii, cofetării, delicatese, 

vinuri, ciocolaterii etc.), 
precum şi societăţi care 
comercializează articole 
care pot deveni daruri de 
sărbători (confecţii, cos-
metice, bijuterii, jucării, 
cărţi, decoraţiuni etc.). 
La acest eveniment sunt 
aşteptaţi peste 150.000 
de vizitatori care vor de-
gusta deliciile expuse şi 
vor cumpăra cadouri pen-
tru cei dragi,  mici şi mari. 
pe parcursul celor trei zile 
sunt organizate spectaco-
le de binefacere, concerte 
şi concursuri pentru vizi-

tatori, în atmosfera magică a 
Crăciunului: colinde, Crăciuni 
şi Crăciuniţe, toate în aromă 
de cozonac şi de vin fiert.

este un prilej minunat atât 
pentru români, care pot eco-
nomisi astfel timp pentru 
cumpărături şi pentru de-
corarea casei, cât şi pentru 
străinii care s-au îndreptat 
spre capitala româniei, pen-
tru a cunoaşte îndeaproape 
frumoasele noastre obiceiuri.

Organizatorii îşi aşteaptă 
clienţii cu ospitalitatea ti-
pic românească, urându-le 
Sărbători fericite!

zeului Cronos-saturn exista 
şi în cultura dacică, personi-
ficat prin Zamolxe. era mo-
mentul sacrificării porcilor şi 
a ospeţelor în care dispărea 
orice urmă de lege şi mora-
litate şi în care se inversau 
rolurile între stăpâni şi sclavi.

O curiozitate ar fi faptul 
că nici dacii şi nici romanii 
nu sărbătoreau Anul Nou 
iarna, ci primăvara, când 
se celebra renaşterea na-
turii şi începutul unui nou 
ciclu al muncilor agricole. 

se pare că schimbarea s-a 
produs în secolul al II-lea î.H. 
prin trecerea de la Calen-
dele lui Martie la Calendele 
lui Ianuarie, strămutându-
se astfel data intrării în 
noul an de la 1 martie la 1 
ianuarie şi, o dată cu ea, în-
tregul rit cu specific agrar. 

Mai târziu, prin impunerea 
creştinismului, s-au păstrat ve-
chile date ale sărbătorilor po-
pulare, însă locul zeilor a fost 
luat treptat de sfinţi creştini.  
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Atacantul Fiorentinei, Adrian Mutu şi-a dorit un gol în poarta lui Zapata, dar nu l-a reuşit; Steaua a fost - ca şi Eugen Baciu în fotografie - la pământ.

cfr cluj şi steaua, prea mici pentru o Ligă a campionilor aşa de mare

primăvara europeană, doar un vis

Sandra Izbaşa, pe 
podium la Madrid

>>>Gimnasta româncă San-
dra Izbaşa a ocupat locul 
trei la sol, câştigând medalia 
de bronz la Cupa Mondială 
de gimnastică de la Madrid.     
Sandra a mai obţinut un loc 
patru  în finala de la bârnă, în 
cadrul aceleiaşi competiţii.

Victorie a naţionalei 
de handbal feminin

Lucian Bute, sportivul 
anului în România

>>>Pugilistul Lucian Bute 
a fost desemnat sportivul 
anului la Gala “Zece pentru 
România”, organizată de Rea-
litatea TV. Fotbaliştii Adrian 
Mutu, Cristian Chivu şi Bănel 
Nicoliţă l-au urmat în clasa-
ment pe Lucian Bute.

primul sezon în care româ-
nia a avut două echipe în 

grupele Ligii campionilor şi 
cinci formaţii în cupa Uefa 
nu ne-a adus şi dorita califi-
care în primăvara europeană.   
cfr cluj şi steaua s-au clasat 
pe ultimele locuri în grupele 
champions League, ardelenii  
reuşind totuşi să strângă pa-
tru puncte, steliştii obţinând 
un singur punct în 6 meciuri.

steaua a pierdut  şi ultimul 
meci din grupă, cel cu fio-
rentina. o partidă săracă în 
fotbal, singurul gol venind 
printr-o frumoasă lovitură cu 
capul a lui Gilardino. 

adrian mutu a muncit mult, 
dorindu-şi să marcheze pen-
tru a răspunde astfel huiduie-
lilor şi înjurăturilor suporte-

rilor stelişti. “dedic victoria 
tuturor suporterilor fioren-
tinei. bineînţeles că le dedic 
victoria şi dinamoviştilor”, a 
declarat “briliantul”, după vic-
toria  care a asigurat fiorenti-
nei prezenţa în cupa Uefa.

Într-un meci în care era 
obligată să câştige pentru a 
se califica în 16-imile cupei 
Uefa, steaua a avut o singură 
ocazie de gol. eliminarea lui 
Golanski a contribuit şi ea la 
eşecul firesc al stelei.

după un an excelent 
în competiţiile interne,  
câştigând campionatul şi 
cupa româniei, cfr a reuşit  
o prezenţă onorabilă în Liga 
campionilor. plecaţi cu ulti-
ma şansă în grupă, ardelenii 
au  adunat 4 puncte în prime-

exemplele lui dorinel munteanu şi duşan Uhrin arată 
că postul de antrenor este o slujbă nesigură în Liga i

perioada competiţională 
internă s-a încheiat, dar “mişcările 
de trupe” continuă. transferuri, 
demiteri de antrenori, declaraţii, 
toate arată că fotbalul românesc 
este de actualitate chiar şi iarna.

revenirea lui claudiu niculescu 
a mărit încrederea dinamoviştilor 
în câştigarea titlului. În privinţa 
antrenorului, ziarele belgiene 
scriu despre interesul lui fc 

bruges pentru mircea rednic. 
“puriul”  este categoric: “trebuie 
să iau un titlu cu dinamo!”. 

   dan petrescu, antrenorul Unirii 
Urziceni,  a declarat că ialomiţenii 
pot câştiga titlul. “Unirea a fost cea 
mai bună echipă din campionat. 
dacă nu pleacă nimeni

vom fi chiar mai puternici 
decât până acum ”.

În ciuda faptului că fc timişoara 

le două partide, după o victo-
rie cu as roma în deplasare şi 
un egal cu chelsea pe teren 
propriu. deşi nu au mai reuşit 
să obţină niciun punct până 
la sfârşitul fazei grupelor, clu-
jenii şi-au încheiat onorabil 
aventura europeană, fiind 
la un pas să producă o nouă 
surpriză.  

Londonezii au transpirat se-
rios pentru o victorie chinuită  
care nu îi plasează decât pe 
locul 2 în grupă, dupa as 
roma. după golul englezilor, 
Kone (‘55) restabileşte egali-
tatea pentru clujeni. culio îi 
pasează cu călcâiul lui panin, 
centrare, mingea ajunge la 
Kone care plasează mingea 
cu capul în vinclu. Golul lui 
drogba năruie speranţele 

>>>naţionala feminină de 
handbal a româniei a în-
vins  croaţia, scor 36-33,  şi 
a terminat campionatul eu-
ropean din macedonia pe lo-
cul 5. valentina ardean-elisei 
a fost aleasă cea mai bună 
extremă stângă a turneului.

clujenilor într-un alt rezultat 
mare, dar cfr iese onorabil 
dintr-o grupă puternică, la 
prima participare a ardeleni-
lor la “masa bogaţilor”.

eugen trică a jucat la Lon-
dra ultimul meci pentru cfr 
cluj, mijlocaşul semnând un 
contract cu echipa cipriotă 
anorthosis famagusta. 

a încheiat turul de campionat 
pe podium, şi ar fi fost lider 
dacă nu ar fi fost depunctată 
de frf la cererea fifa, duşan 
Uhrin a fost demis de pe banca 
tehnică a echipei de pe bega. 

antrenorul stelei, dorinel 
munteanu, a fost demis de 
finanţatorul Gigi becali. În locul 
său revine fostul antrenor al 
stelei, marius Lăcătuş. “fiara” a 

demisionat de pe banca tehnică 
a roş-albaştrilor după înfrângerea 
cu Lyon, scor 5-3, din Liga 
campionilor, numit antrenor 
principal al stelei în data de 27 
octombrie 2008, “munti” nu a 
reuşit decât o singură victorie 
(1-0 cu Unirea Urziceni) în 8 
partide pe banca tehnică a 
formaţiei patronate de Gigi becali. 



> POLICÍA 
                                                                       091
> POLICÍA LOCAL CASTELLÓN 
                                                                        092
> AYUNTAMIENTO
                                                    964 355 100
> CENTRO MUJER (24 HORAS)
                                                    900 580 888
> CORREOS 
                                                    964 340 387
> CRUZ ROJA ESPAÑOLA
                                                    964 222 222
> DIPUTACIÓN 
                                                    964 359 600
> INFORMACIÓN GENERALITAT 
                                                    964 358 000
> POLICÍA NACIONAL (COMISARÍA) 
                                                    964 342 240
> POLICÍA NACIONAL (EXTRANJERÍA) 
                                                    964 342 315
> PROTECCIÓN CIVIL
                                                    964 759 000
> RADIO TAXI
                                                    964 237 474
> TELE TAXI 
                                                    964 254 646
> AYUNTAMIENTO L’ALCORA 
                                                    964 360 002

> URGENCIAS L’ALCORA
                                                    964 360 952
> AYUNTAMIENTO ALMASSORA
                                                     964 560 001
> URGENCIAS ALMASSORA
                                                    964 560 100
> URGENCIAS BENICARLÓ
                                                    964 474 505
> AYUNTAMIENTO BENICÀSSIM
                                                      964 300 962
>  URGENCIAS BENICÀSSIM
                                                     964 301 851
> AYUNTAMIENTO BURRIANA 
                                                     964 510 062
> URGENCIAS BURRIANA
                                                      964 516 567
> URGENCIAS NULES
                                                    964 672 213
> URGENCIAS SEGORBE 
                                                    964 713 501
> URGENCIAS LA VALL D´UIXO
                                                     964 691 155  
COMISARÍA POLICÍA
                                                     964 522 100 
SUBDELEGACIÓN
                                                     964 220 500
> INSTITUTO MUJER 
                                                     900 191 010

SUDOKU

GEMENI
 21 Mai - 21 Iunie

LEU
23 Iulie - 22 August

BALANŢĂ
23 Septembrie - 22 Octombrie

SĂGETĂTOR
22 Noiembrie - 21 Decembrie

VĂRSĂTOR
20 Ianuarie - 18 Februarie

TAUR
20 Aprilie - 20 Mai 

RAC
 22 Iunie - 22 Iulie

FECIOARĂ
23 August - 22 Septembrie

SCORPION
23 Octombrie - 21 Noiembrie

CAPRICORN
22 Decembrie - 19 Ianuarie

PEŞTI
19 Februarie - 20 Martie

BERBEC
21 Martie - 19 Aprilie

HOROSCOP
> POMPIERI 
                                                     964 221 080
> URGENŢE
                                                                 112
> GUARDIA CIVIL 
                                                                 062
> HOSPITAL GENERAL 
                                                     964 726 500
> HOSPITAL PROVINCIAL 
                                                     964 359 700
> HOSP. PLANA VILA-REAL
                                                     964 357 600
> HOSPITAL VINARÒS
                                                     964 477 000

>RENFE
                                                       902240202
> IBERDROLA 
                                                       901202020
> CONSELLERÍA EDUCACIÓN 
                                                      964 358 000
> PROP 
                                                                       012
> ATESTADOS TRÁFICO 
                                                      964 227 081
> UNIÓN DE MUTUAS 
                                                      964 231 212
> EMBAJADA DE ESPAÑA EN RUMANÍA 
                                               040212310877

TELEFOANE DE INTERES

URGENŢE 112

Jocul de Sudoku presupune completarea careului de 9x9 (81 de căsuţe) 
după o singură regulă: orice coloană şi orice pătrat de 3x3 trebuie să 
conţină o singură dată fiecare cifră cuprinsă între 1 şi 9. Pentru a rezolva 
sudokul este nevoie de un timp cuprins între 10 şi 30 minute. Nu vă 
descurajaţi dacă aveţi nevoie de mai mult timp. Succes!
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> AMBASADA ROMÂNIEI-MADRID
                                          913504436
> SECŢIA CONSULARĂ
                                           913597895
> CONSULAT CASTELLON
                                          964216172
> CENTRUL CIVIC ROMÂN 
                                          964035521
> BISERICA ORTODOXA ROMÂNA 
                                            667971258
> INSS 
                                          964727300
> UNIVERSIDAD JAUME I
                                          964729041
> CONSELLERIA DE BIENESTAR 
                                          964358000
> INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 
                                          964252400

> CENTRO SERVEF DE EMPLEO
                                          964255754
> ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
                                          964242888
> CÁRITAS DIOCESANA
                                          964255521
> TELÉFONO DE LA ESPERANZA
                                          964227093
> REGISTRO CIVIL
                                             964356202
> EUROLINES 
                                           964342725
> CENTRO AMICS 
                                          964244722
> OFICINA UNICA DE EXTANJERIE
                                          964759250
> ALZA
                                          964200389

>>> Starea ta generală 
se imbunătăţeşte 
constant şi chiar dacă 
nu ai prea multă 
energie, reuşeşti să 
faci faţă aproape 
tuturor provocărilor. 

>>> Ai nevoie de ceva 
bani, dar sansa nu te 
va ajuta intr-o prea 
mare masură. Ar fi bine 
sa fii mai chibzuit cu 
cheltuielile si sa nu te 
avânţi in afaceri.

>>> Ai unele discuţii 
controversate cu rudele 
apropiate, dar acestea se 
vor rezolva cu rapiditate. 
Fii prudent, căci orice 
cuvânt îţi este meticulos 
judecat si analizat.

>>>S-ar putea sa fii 
puţin mai nostalgic 
decât de obicei. Este un 
moment perfect pentru 
a medita sau pentru a 
te rupe puţin de toate 
grijile care te apasă.

>>> Odată ce treci 
de inceputurile unui 
proiect de afaceri, vei 
vedea că rezultatele 
sunt pe cât se poate de 
bune. Cu puţin ajutor 
vei avea posibilitatea de 
a avansa in carieră.

> > > S f a t u r i l e 
profesionale iţi sunt 
la dispoziţie, dacă ai 
nevoie. Eşti apreciat 
pentru abilitatea ta de a 
rezolva orice problemă. 
Fa-ţi puţin timp si sună-
ţi prietenii. 

>>> S-ar putea să 
primiţi o veste proastă, 
care vă afectează viaţa 
sentimentală şi vă pune 
serios pe gânduri.vă 
sfătuim sa fiţi prudent şi 
să nu faceţi promisiuni 
pe care nu le puteţi ţine. 

>>> În această 
perioadă este posibil 
să aveţi probleme 
profesionale. Aveţi grijă 
să nu vă descărcaţi 
nervii acasă! vă regăsiţi 
buna dispoziţie după o 
întâlnire cu prietenii.

>>> Aflaţi că trebuie 
să plecaţi urgent intr-o 
călătorie. Această 
schimbare de program 
nemulţumeşte intreaga 
familie, pentru că aveaţi 
alte planuri mai demult 
programate. 

>>> Se pare că aveţi 
probleme financiare. 
Din cauza lor, este 
posibil să nu vă 
simţiţi prea bine intr-
un grup de prieteni.
Evitaţi discuţiile in 
contradictoriu! 

>>> Pentru că refuzaţi 
să mergeţi intr-o vizită 
la rude, relaţiile cu 
partenerul de viaţă 
s-ar putea sa devină 
incordate. Limitaţi-vă 
la activitaţi de rutină şi 
menajaţi-vă sănătatea!

>>> vă indispun 
schimbarile de la locul 
de muncă. vă sfătuim 
să vă stăpâniţi 
nervozitatea, pentru că 
riscaţi să vă complicaţi 
situaţia indispunândui 
şi pe cei din jur.

Oferta Poiana market : 
Toata luna decembrie ciocolata 

Poiana 2x1, platesti una ,
primesti doua!

va asteptam pe Ronda mijares ,106-bajo 

(langa Agentia blue Air)

Orar Luni -Sambata 09.00-21.00,

Duminica 10.00-14.00
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mens sana in 
corpore sano

   etiologia virală a aces-
tei maladii a fost stabilită 
de către dr. v. Kruze în 
1914, însă virusurile au 
fost depistate în 1960 
de dr. tirrell.
>>> Dr. CLAUDIU GHERMAN/ CASTELLON

infecţia rinovirală este o 
afecţiune a căilor respiratorii 
superioare, provocată de viru-
suri care se transmit pe calea 
aeriană prin stropii de strănut 
(picăturile pflüger), prin tuse, 
grai şi sărut, caracterizându-
se clinic prin afectarea mu-
coasei nazale şi simptome de 
intoxicaţie slabă.

sursa de infecţie o consti-
tuie omul bolnav, de la care 
virusul se elimină la sfârşitul 
perioadei de incubaţie şi în 
perioada acută a maladiei. 
reciptivitatea este sporită, 
îmbolnăvindu-se toate gru-
purile de vârstă. cazurile re-
petate sunt provocate de alte 
serotipuri rinovirale.

agentul patogen aparţine 
genului Rhinovirus (viru-
suri ce afectează mucoasa 
nazală), familia Picornaviridae, 
care conţin acid ribonucleinic 
(arn). 

rinovirusurile suportă bine 
temperaturile joase, însă ra-
pid se inactivează la tempe-
raturi ridicate, uscăciune şi 
acţiunea dezinfectanţilor.

infecţia rinovirală se 
înregistrează în ţările cu 
clima temperată şi rece, 
preponderent în lunile de 
toamnă şi primăvară ale anu-
lui. de regulă, maladia dată 
se înregistrează sub formă 
sporadică şi focare mici fami-
liale sau în colectivele închi-
se.

nimerind în căile respi-
ratorii superioare umane, 
rinovirusurile se multiplică 
în celulele mucoasei naza-
le, provocând o inflamaţie 
locală însoţită de un edem şi 
o secreţie seroasă abundentă. 
La copii procesul inflamator 
poate ataca laringea, traheea 
şi bronşiile.

maladia se începe acut 
după perioada de incubaţie, 
care dureză cel mai frecvent 
2-3 zile. La bolnavi se observă 
o slăbiciune generală, frisoa-
ne uşoare, nasul devine în-
fundat. ei simt o uscăciune şi 
usturime în cavitatea nazală 
şi nazofaringe. Ulterior rapid 
se ivesc eliminări seroase din 
nas, strănutul, mai rar o tuse 
uscată.

complicaţiile au loc şi sunt 
legate de acutizarea ori aso-
cierea infecţiei secundare 
bacteriene (etmoidita, otita, 
angina, mai rar pneumonia). 
La copiii mici poate decurge 
mai grav, cu simptome de 
intoxicaţie mai evidente şi cu 
complicaţii mai frecvente.

se recomandă izolarea la 
domiciliu, iar pentru diag-
nostic şi tratament este ne-
cesar consultul medical.
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Mierea, un aliment valoros pentru sănătate

mierea ne învaţă multe lecţii despre 
sănătate, ne ajută să-i folosim resursele 

pentru a fi mereu în formă. Apiterapia este 
vindecarea cu ajutorul produselor apicole. 
principalele produse apicole sînt: polenul, 
pastura, veninul de albine, mierea, fagurele, 
propolisul, ceara, lăptişorul de matcă şi api-
larnilul.

ele mai sunt denumite şi “cele nouă minu-
ni” pentru rolul pe care îl au în menţinerea 
sănătăţii şi tratarea unor boli. Între aces-
tea, mierea ocupă un loc fruntaş, avînd un 
conţinut bogat în substanţe active biolo-
gice şi proprietăţi bactericide (cu acţiune 
antimicrobiană).

mierea conţine peste 100 de substanţe, 
extrem de importante pentru funcţionarea 
corespunzătoare a organismului. dintre 
acestea menţionăm: glucoza (40%), fructo-
za (35%), zaharuri, proteine, fermenţi, acizi 

organici, microelemente ş.a. raportul lor în 
conţinutul mierii depinde de condiţiile locale 
şi de anotimpuri. mierea conţine toate ele-
mentele necesare tratării afecţiunilor cardiace; 
îmbunătăţeşte funcţiile ficatului, neutralizînd 
substanţele toxice. mierea, luată pe stomacul 
gol, ajută la scăderea tensiunii arteriale.

propolisul este un amestec de răşini şi balsa-
muri (55%), ceară (30%), uleiuri volatile (10%), 
polen (5%), vitamina a şi c, microelemen-
te, aluminiu, vanadiu, fier si calciu. datorită 
varietăţii de proprietăţi curative, propolisul 
are acţiune antimicrobiană, antialergică, 
anestezică si biostimulatoare.

Lăptişorul de matcă are un rol deosebit 
în metabolismul celular, în îmbunătăţirea 
activităţii creierului, reducînd nivelul de coles-
terol din sînge. este util pentru digestie, pen-
tru combaterea insomniei, a anemiei pernicio-
ase şi refacerea glandelor cu secreţie internă.

infecŢia rinoviraLĂ saU 
GUtUraiUL infecŢios

contrar aşteptărilor, bărbaţii nu înşală mai mult decât femeile. 
Însă femeile aleg să vorbească mai mult despre faptul că au fost 
înşelate, pe când bărbaţii adoptă o atitudine mai tăcută în legătură 
cu această situaţie.

infidelitatea este veche de când lumea, fiind prezentă atât la fe-
mei, cât şi la bărbaţi. diferenţa este că femeile tind să retrăiască mo-
mentul infidelităţii, vorbind cu o prietenă apropiată.

În acelaşi timp, bărbaţii au un alt mod de manifestare a dezamăgirii: 
ies în oraş cu prietenii, merg la meci sau caută o altă relaţie. este mo-
dul lor de a amâna manifestarea sentimentelor.

această teorie este demonstrată de un studiu recent realizat de 
psihologul american m. Gary neuman, expert în probleme de cuplu. 
rezultatul studiului a făcut subiectul unei cărţi, „Why men cheat”.

MITUL INFIDELITĂŢII BĂRBAŢILOR

PRIMUL COPIL

este o mare plăcere să te 
bucuri de libertate. să poţi 

avea o viaţă socială bogată şi 
responsabilităţi mai puţine. 
bunicile şi mamele noastre, 
însă, nici nu se gîndeau la 
asemenea lucruri. pentru ele, 
a avea o familie pînă la 30 de 
ani era ţelul cel mai important. 
astăzi, lucrurile stau cu totul 
altfel. avem un partener şi ne 
preocupă profesia, suntem li-
beri şi independenţi. desigur, 
într-un anumit moment ne 
dorim copii, însă considerăm 
că ei mai pot aştepta. dar cît 
timp?

  se pare că tot mai multe 
femei devin mame după 30 
de ani. oare ceasul biologic 
a început să  sune mai tîr-
ziu sau condiţiile sociale sînt 
cele care determină această 
schimbare?

  cînd ai 20 de ani, totul pare 
mai uşor, inclusiv a fi mamă 
este o decizie care vine fără 
mari frămîntări şi pregătiri 
emoţionale. vrei un copil şi 
gata! consideri că o carieră 
mai poate aştepta, că este 

bine să faci un copil atît timp 
cît eşti tînără. poate chiar 
datorită vîrstei eşti mai puţin 
înclinată să îţi faci tot felul de 
probleme, fără să te frămînţi 
şi spunîndu-ţi că timpul le va 
rezolva pe toate. s-ar putea 
să ai ceva mai puţină răbdare 
cu micuţul şi să regreţi uneori 
că ai multe responsabilităţi 
acum. dar forţa celor 20 de 
ani îşi spune cuvîntul. orga-
nismul tînăr şi sănătos face 
faţă unei sarcini cu mai mare 
uşurinţă.

cu cît creşti în vîrstă şi ma-
turitate, cu atît a avea un copil 
pare o responsabilitate mai 
serioasă. Începi să te gîndeşti 
intens la schimbările pe care 
le va aduce copilul în viaţa ta. 
după o perioadă destul de 
lungă, în care relaţia cu par-
tenerul s-a cimentat în jurul 
anumitor obiceiuri, apariţia 
unui copil va aduce modificări 
profunde. relaţia în doi va 
trebui să se recalibreze către 
o relaţie în trei - sau chiar în 
patru.

alături de bucuria de a 
avea un copil, oboseala îşi 
spune şi ea cuvîntul. nu mai 

ai aceeaşi rezistenţă şi poate 
chiar unele mici probleme cu 
sănătatea te vor determina să 
fii mult mai atentă cu tine în 
perioada gravidităţii şi după. 
trebuie să ţii cont şi de faptul 
că, după 30 de ani, fertilitatea 
este în scădere şi poate că va 
trebui să ai răbdare pînă cînd 
vei rămîne gravidă. odată cu 
înaintarea în vîrstă a mamei, 
cresc şi riscurile de anomalie 
cromozomială la copil. 

indiferent de vîrsta la care 
naşti, întîmpină acest eveni-
ment cu inima deschisă.



ROMALIMENT VĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI FERICITE!
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