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„Românii au ajutat la
dezvoltarea oraşului
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Este nevoie de 700 de
muncitori pentru un
parc comercial din Toledo
Interviu cu primarul oraşului
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Azuqueca de Henares”
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Ştiri din România
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vârsta legală pentru a vota şi dintre aceştia doar 12 % au solicitat deja înscrierea în registrul electoral * cine nu votează
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Instituţii ale statului român în Spania

Ofertă de colaborare
cu Românul
Căutăm corespondenţi
cu experienţă în toate
regiunile Spaniei.
Persoanele interesate
sunt rugate să ne scrie la
redactor@romanul.eu
Colaboración
Se buscan corresponsales
con experiencia en
cualquier region de
España para cubrir las
noticias de interes para
la comunidad rumana.
CV al redaccion@
elrumano.eu

Ambasada României în Regatul Spaniei
Avenida de Alfonso XIII nr. 157, Madrid
28016
Telefoane: 0034 913.501.881; 0034
913.597.623; 0034 913.504.436; 0034
913454553; 0034 914137412; 0034
914137425
Ataşat Ministerul Muncii: 0034.913.591.576
Ataşat Ministerul Administraţiei si Internelor
: 0034.913.595.087
Ataşat Ministerul Apărării Naţionale :
0034.913.598.469
Fax: 00 34 913.452.917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Program de lucru: luni-vineri 9:00-14:00 şi
15:00-18:00
Secţia Consulară de la Madrid
La Vaguada-Fuencarral, Avda. Cardenal
Herrera Oria, nr.134, Madrid 28034
Telefon de urgenţă (cazuri de deces sau
accidente rutiere): 0034-649.656.032
Telefoane relatii publice: 0034 917.344.004;
0034 917.340.182; 0034 917.342.993;
0034 917.345.667; 913.720.832; Fax: 0034
914.165.025
E-mail: secretariado@
consuladoderumania.e.telefonica.net
Program de lucru: luni-vineri 9.00 - 17.00
Jurisdicţie: Comunidad de Madrid, Castilla y
León (León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila , Segovia),
Insulele Canare.

Adriana Butnariu
(Barcelona)
Mihaela Florea (Castellón)
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Nu ai prins “Românul
din Spania”?

Abonează-te 6 luni
cu 20 de euro!

Consulatul General de la Barcelona
C/San Juan de la Salle 35 bis (08022),

Barcelona
Intrare pentru public: Alcoy 22
Telefon: (0034-93) 4341108; 4341139
Fax: (0034-93) 4341109
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@
telefonica.net
Jurisdicţie: Cataluña (Barcelona, Girona,
Lleída, Tarragona), Insulele Baleare.
Consulatul General de la Sevilla
Calle Nicaragua nr. 18, 41012, Sevilla.
Telefon: 0034 - 954 62 40 70, 954 24 09 67,
954 23 32 43, 954 62 53 72, 954 23 09 47,
954 23 93 27, 954 62 07 46, 954 62 40 53;
Fax: 954 62 71 08.
e-mail: secretariat@
cgrosevilla.e.telefonica.net
Jurisdicţie: Andalucía (Huelva, Cádiz,
Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada,
Almería, Murcia, Ceuta, Melilla).
Consulatul General de la Bilbao
Contact/Programări email: cgrumaniabilbao@telefonica.net , fax nr. 944 245 405.
Jurisdicţie: Ţara Bascilor, Navarra, La Rioja,
Asturias, Cantabria şi Galicia
Consulatul de la Zaragoza
Pentru informații consulare, datele de
contact sunt următoarele:
e-mail: secretariat@
crozaragoza.e.telefonica.net , tel.
976.481.429 fax. 976 481 779
Adresa: C/Camino de Las Torres nr. 24
(intrarea prin spatele cladirii, fostul sediu
al INEM), 50008, Zaragoza

Programul de lucru cu publicul este de luni
pana vineri, intre orele 09,00 – 17,00 dupa
cum urmează: - 09,00-14,00 – depunere
solicitări servicii consulare; - 16,30-17,00 –
ridicare documente.
Jurisdicţie: Aragon (Provinciile Zaragoza,
Huesca şi Teruel)
Consulatul de la Castellón de la Plana
Calle Larra No.2, bajo, 12006 – Castellón de
la Plana (Provincia de Castellón)
Tel. (0034)964.216.172; 964.216.163;
964.203.351; 964.203.342; 964.206.764;
Fax. (0034)964.257.053
E-mail: secretariat@
consulatcastellon.e.telefonica.net
Program de lucru cu publicul de luni până
vineri: - de la 09.00 la 14.00 pentru depunere acte; - de la 16.00 la 17.00 pentru
ridicare acte.
Jurisdicţie: Valencia, Castellón şi Alicante.
Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: Calle Mata nr.37, 13004, Ciudad
Real. Telefon: 0034-926.251.751 E-mail:
cruciudadreal@telefonica.net
Jurisdicţie: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca si Guadalajara)
şi Extremadura (Caceres şi Badajoz).
Institutul Cultural Român - Madrid
Calle Marquez de Urquijo 47 28008 Madrid
Tel: 0034-917.589.566, 0034917.589.288/289; Fax: 0034-915.590.135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
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Cursuri de formare profesională pentru
imigranţi
Anca Panţuru
Întrucât
mulţi
dintre
imigranţii care în urmă cu
câţiva ani lucrau în Castilla la
Mancha şi-au pierdut locurile
de muncă odată cu începerea
crizei eonomice, mai multe
Fundaţii municipale s-au văzut
nevoite să adopte noi strategii
de luptă împotriva şomajului. Au
organizat cursuri de formare ori
reorientare profesională adresate
în mod special persoanelor de
origine străină rezidente în zonă,
care să le faciliteze o mai uşoară
reinserţie pe piaţa muncii. Trei
cursuri cu aceste caracteristici
s-au încheiat recent în oraşul
Ciudad Real, iar primarul Rosa
Romero a fost însărcinată
cu
oferirea
diplomelor
participanţilor ce au terminat cu
succes activităţile formative. La

ACTUALITATE
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cele 3 cursuri, a căror tematică
este relaţionată cu domeniul
serviciilor hoteliere, restaurarea
şi ajutorul la domiciliu, s-au
înscris 45 de persoane imigrante
din
localitate.
Finanţarea
cursurilor a fost oferită de către
Ministerul Muncii, împreună
cu Consiliul pentru Angajări şi
Primăria din Ciudad Real. Primul
edil a evidenţiat cu acest prilej
efortul pe care municipalitatea
îl face pentru integrarea socială
şi profesională a imigranţilor,
care au o pondere de 6% din
totalul populaţiei oraşului. În
plus, a spus Rosa Romero, în
Ciudad Real a existat iniţiativa
orgnizării unor astfel de acţiuni
formative adresate populaţiei
imigrante încă de acum 4 ani,
prin intermediul Serviciului de
mediere interculturală SAMI şi
a centrelor sociale din localitate.

Informaţii la tel: 91
877 10 12 (fix), 662
176 738 (mobil)

CONTACTO PUBLICIDAD Y
DISTRIBUCION

91 877 10 12
695 159 919
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Logroño

Angelica - premiată de primărie pentru că a înapoiat
o valiză cu bani

Angelica -

intervievată de televiziunea spaniolă la o zi după ce a găsit valiza pe stradă

Primăria
din
localitatea
spaniolă Logroño a premiat-o
înainte de Crăciun, pe românca
Angelica Părpăluţă, femeia care
în 13 octombrie a înapoiat o
valiză plină cu bani pe care o
găsise pe strada Canalejas din
localitate, potrivit Europa Press.
Această faptă a Angelicăi
constituie
un
motiv
de
„mândrie” pentru toţi locuitorii
din Logrono şi, în plus, „pentru
toţi oamenii care, deşi se află
în dificultate, se gândesc la

ceilalţi”, a spus consilierul
local
Inmaculada
Saenz.
Ea a amintit că Angelica şi-a
pierdut acum cinci ani geanta,
„dar ea a avut mai puţin noroc şi
nimeni nu i-a dat-o înapoi, ceea
ce i-a adus serioase probleme
cu documentele şi alte aspecte,
astfel că nu a ezitat să acţioneze
când a găsit valiza în dupăamiaza zilei de 13 octombrie”.
Deosebit de emoţionată,
Angelica a ascultat colindul
românesc
„Deschide
uşa,

creştine”, pe care i l-au dedicat
trei compatrioţi, care mai întâi
s-au declarat „mândri” de gestul
ei şi de premiu. Ei şi-au exprimat
de asemenea recunoştinţa faţă
de Logroño şi faţă de locuitorii
săi, spunând că acolo se simt „ca
acasă”. Cu gestul ei, Angelica a
făcut „mai mult decât 2.000 de
campanii” pentru convieţuire,
a mai spus primarul, Tomás
Santos, înainte de a-i da premiul
„Estrella de Noviembre” (Steaua
lunii noiembrie).

marketing@elrumano.eu

Poșta redacției:
Scrieţi-ne despre orice problemă la
redactor@romanul.eu şi vom încerca
vă ajutăm sau să vă îndrumăm.

să
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Porque con cada remesa a partir de 300 € que realices, puedes ganar vuelos de ida y vuelta
a tu país con Iberia*.
Oﬁcinas BBVA

Línea BBVA 900 22 22 40

bbva.es/extranjeros

La red de cajeros BBVA

Aprovecha tu banco.
* Oferta válida para remesas enviadas hasta el 31/01/2011. El premio consistirá en 1 billete de ida y vuelta con Iberia al país destino de la Remesa. Consulta resto de condiciones de la oferta en www.bbva.es/extranjeros
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DRP-ul primeşte proiecte
spre finanţare pentru 2011
Departamentul
pentru
Românii de Pretutindeni (DRP),
a lansat sesiunea de finanţare
a proiectelor pentru anul
2011. Solicitanţii (asociaţiile,
fundaţiile,
organizaţiile,
instituţiile
sau
persoanele
fizice şi juridice reprezentative
aparţinând
comunităţilor
româneşti de pretutindeni din
afara graniţelor) trebuie să
trimită: • Cererea de finanţate
pe suport hârtie împreună cu
anexele prin corespondenţă
recomandată sau curier la sediul
DRP, la următoarea adresă:
Departamentul pentru Românii
de Pretutindeni, Bulevardul
Primăverii, nr. 22, sector 1,
cod poştal 011972, Bucureşti,
România; • Cererea de finanţare
electronică, în format Word, prin
e-mail, la următoarea adresă:
drp@dprp.gov.ro.
Valoarea maximă solicitată
pentru un proiect nu trebuie să
depăşească sumele specificate
pentru fiecare program: •
Cultură – „Constantin Brâncuşi”
– maximum 45.000 LEI; •
Educaţie – „Nicolae Iorga” –
maximum 45.000 LEI; • Massmedia – “Mihai Eminescu”
– maximum 90.000 LEI; •
Spiritualitate şi tradiţie – „
Andrei Şaguna” – maximum
90.000 LEI.
Termenul limită de depunere
a proiectelor este de 31 ianuarie
2011, iar beneficiarii finanţărilor
nerambursabile DRP vor fi
anunţaţi după data de 15 martie
2011. Pentru mai multe detalii:
http://www.dprp.gov.ro/
sesiune-de-finantare-pentruanul-2011/

ACTUALITATE
O artistă româncă expune în Cuenca
Anca Panţuru
Numeroase
oficialităţi
din municipiul Cuenca şi
reprezentanţi
ai
Asociaţiei
Hispano-Române din localitate
au asistat, în urmă cu câteva
zile,
la
inaugurarea
unei
expoziţii de măşti elaborate de
către artista româncă Romana
Mihaela Preoteasa. Expoziţia
este găzduită de către Teatrul
Auditoriu din Cuenca şi, aşa
cum reiese dintr-un comunicat
al municipalităţii, cuprinde o
colecţie de măşti, văzute ca un
important element teatral, dar
ale căror conotaţii merg mult
mai departe, fiind în plus un
element ritual. Romana Mihaela
Preoteasa a obţinut licenţa la
Universitatea de Arte Frumoase
şi Scenografie a Universităţii
din Bucureşti şi are o vastă
experienţă profesională în teatru,
film şi televiziune. S-a stabilit în
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Colinde româneşti pentru public spaniol

E

Spania în urmă cu aproximativ
10 ani, timp în care a participat
la diferite expoziţii organizate
în Barcelona, San Sebastian,
Burgos, Ciudad Real, Madrid şi
Tarrancon.
La actul inaugural organizat
în Cuenca a participat şi primarul
urbei, Francisco Javier Pulido,
împreună
cu
viceprimarul
Maria Angeles Garcia, directorul
Fundaţiei Culturale şi mai mulţi
membri ai Asociaţiei HispanoRomâne din provincia Cuenca.

www.romanul.eu

Anca Panţuru

levii
înscrişi
la
cursul de limbă,
cultură şi civilizaţie
românească
din
Campo de Criptana au participat,
cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
la 3 spectacole de colinde. S-au
pregătit temeinic pentru a apărea
în faţa unui public numeros
şi prima apariţie au avut-o în
cadrul unui spectacol contra
cost desfăşurat la teatrul din
localitate. A fost vorba despre un
eveniment la care au participat
şi elevii spanioli, alături de cei
români şi pentru care au fost
puse în vânzare bilete de intrare.
Contravaloarea acestor tichete
a fost ulterior donată unei
asociaţii caritabile din Campo de
Criptana.
Colinde precum „Iată vin
colindători”,
„Sorcova”
sau
„Colinduţa nu-i mai multă” au

Petrecere de
Revelion la
Paracuellos de
Jarama

impresionat publicul spaniol,
uimit de veselia cântecelor
noastre tradiţionale. Într-o altă
aparţie pe scenă, elevii români
au interpretat colindele în faţa
elevilor din Colegiul Virgen de
Criptana, în timp ce în spatele
lor erau proeictate imagini
corespunzând obiceiurilor şi
tradiţiilor româneşti de iarnă.
Cel de-al treilea spectacol
la care au participat micuţii a
fost la Colegiul Domingo de
Miras din Campo de Criptana,
reprezentaţie ce a inclus atât
recitare de versuri, cât şi
intonarea a 7 colinde. Profesoara
care i-a îndrumat, Angelica
Neag spune că elevii săi au
dorit să împrătăşească bucuria
colindatului cu toţi prietenii şi cei
dragi pe care i-au vizitat ulterior,
dar şi cu întreaga comunitate
românească prezentă la slujba
oficiată în a doua zi de Crăciun în
Alcazar de San Juan.

C

u
ocazia
sărbătorilor de
iarnă, primăria
localităţii Paracuellos de
Jarama a pregătit două
petreceri pentru locuitorii
oraşului de Crăciun şi de
Revelion.
Accesul este gratuit
şi petrecerea are loc
la
pavilionul
sportiv
al
municipalităţii
Polideportivo Municipal.
În noaptea de Revelion,
potrivit unui comunicat
al primăriei, pavilionul
se va deschide de la ora
00:30 până la 6 dimineaţa.
Participanţii la petrecere se
vor putea bucura de muzică
şi de acces la bar. Muzica
va fi pusă de câţiva DJ care
vor alege din toate genurile
pentru participanţi de toate
vârstele.

ACTUALITATE
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Moș Crăciun i-a vizitat şi pe copiii din Coslada

M

os Craciun şi ajutoarele
celor trei Crai de la
Răsarit au vizitat pentru a
patra oară Coslada aducând
copiilor bucurie, jucarii şi multe
caramele.
Pentru
Charo
Arroyo,
consilier
pentru
Imigraţie

5

Subvenţii pentru asociaţiile din Coslada

de când Moş Crăciun vizitează
Coslada şi sperăm ca pentru
anul care vine să ne aducă
tuturor locuitorilor Cosladei
sănătate şi prosperitate”.
Aceasta activitate, desfăşurată
în cadrul acţiunii „Crăciun
împreună”, a fost organizată de

Angel Viveros,

„prin această activitate am
dorit ca toţi copiii din Coslada,
de orice naţionalitate sau
orice religie ar fi, să serbeze
Crăciunul împreună, cu veselie
şi entuziasm. Este a patra oară

către Consiliul pentru Imigraţie
al Primăriei din Coslada şi a avut
loc în Piaţa „Mercado de la Plaza
del Sol”, zonă în care 70% dintre
magazine sunt gestionate de
cetăţeni români.

primarul orașului

Primăria oraşului Coslada a
aprobat semnarea acordurilor cu
entităţi care desfăşoară proiecte
colective pentru imigranţi.
Asociaţiile care vor beneficia
de subvenţii sunt ADRA, pentru
Serviciul adresat cetateanului
imigrant şi Serviciul de Informare
a femeii imigrante, şi FEDROM,
pentru Serviciul de traducere,
interpretare şi mediere socială.
În cadrul acestui ultim

Coslada

serviciu s-au realizat de-a lungul
anului 2010 aproximativ 1.600
traduceri gratuite, cu 36 procente
mai mult decât în anul 2009.
Primarul Cosladei, Ángel
Viveros, a subliniat „munca
importantă pe care o desfăşoară
aceste asociaţii în oraşul nostru.
Astfel, îi încurajez să continue
această muncă deoarece cu
siguranţă locuitorii Cosladei le
sunt recunoscători”.
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Românii pot să voteze la alegerile locale din 2011

15 ianuarie - data limită pentru înscrierea în registrul electoral spaniol

www.romanul.eu
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Este nevoie de 700 de muncitori pentru un
parc comercial din Toledo

Aproximativ 12 la sută dintre românii din Spania au decis deja să se înscrie în registrul electoral spaniol, în calitatea de cetăţeni europeni, fapt care le conferă dreptul de a
vota la alegerile locale.
Scrisorile de la Oficiul
Electoral trebuie semnate şi
returnate
Pe lângă aceasta, în această
perioadă peste 312 de mii de
români au primit solicitări de
înscriere în registrul electoral
spaniol, în cadrul campaniei de
pregătire a censului electoral
dinaintea viitoarelor alegeri
locale.
Aceste solicitări sunt de fapt
scrisori tipizate care conţin un
formular în care destinatarul
poate completa şi confirma
faptul că doreşte să fie înscris
în registrul electoral din Spania
şi, în consecinţă, poate vota sau
chiar poate candida la alegerile
locale.
Procedura este destul de
simplă, iar destinatarul nu
trebuie decât să bifeze căsuţa
din dreptul propoziţiei „deseo
ejercer el derecho de sufragio
en España en las elecciones
municipales” (... doresc să-mi
exercit dreptul de vot în Spania
la alegerile locale).
Conducerea
Oficiului
Electoral
consideră
că
aproximativ o treime dintre
persoanele
chestionate
vor
răspunde afirmativ la aceste
scrisori. „Scrisorile au fost trimise
deja la Poştă şi modalitatea de
a răspunde este foarte simplă.
Scrisorile conţin acea declaraţie
formală prin care destinatarul
acceptă înscrierea în registrul
electoral şi nu trebuie decât să

fie bifată căsuţa din dreptul
afirmaţiei ‚doresc să-mi exercit
dreptul de vot’, trebuie pusă
data şi semnătura. După aceea,
scrisoarea se poate îndoi şi
se lipeşte cu propriul lipici,
după care poate fi introdusă în
orice cutie poştală de la oficiile
Poştei. Răspunsul se trimite
fără timbru, iar adresa Oficiului
Electoral este scrisă deja pe
plicul care ajunge la destinatar.
De obicei o treime din răspunsuri
ajung la noi, în cazul cetăţenilor
comunitari”, ne-a precizat Jose
Luis Viezma - director adjunct
al Oficiului Registrului Electoral
din cadrul Institutului Naţional
de Statistică din Spania.
Acum înscrierea se poate face
şi pe internet
De obicei, dacă scrisoarea
nu este trimisă imediat înapoi,
ajunge să se piardă şi astfel,
destinatarul nu mai obţine
dreptul să participe la vot. În
această campanie de constituire a
censului alegătorilor comunitari,
autorităţile au introdus şi
facilitatea de a face înscrierea pe
internet.
„De această dată a fost
creată şi această posibilitate
de a efectua declaraţia formală
prin intermediul paginii noastre
web https://sede.ine.gob.es,
unde se găseşte linkul pentru
înscriere. Pe scrisorile trimise
de Oficina del Registro Electoral
se găseşte şi o parolă de

procedură electronică - clave
de tramitacion telematica cu ajutorul căruia se poate face
această înscriere pe pagina web.
Singura informaţie necesară
este numărul de identificare
NIE, care nu apare pe scrisoare,
ci pe documentele de identitate
ale persoanei”, ne-a explicat Jose
Luis Viezma - director adjunct al
Oficiului Registrului Electoral.
De la intrarea României
în Uniunea Europeană, în
2007, Oficiul Electoral (Oficina
Electoral) a trimis, în două
rânduri,
scrisori
tuturor
cetăţenilor români, cu ocazia
alegerilor locale şi europene,
solicitându-le
înscrierea
în
registrul electoral.
Dacă în 2007, doar 50 de mii
de români au ales să voteze la
alegerile locale din Spania, până
la ora actuală numărul acestora a
crescut până la 81.496.
De asemenea, anul acesta,
la alegerile pentru Parlamentul
European, românii din Spania au
putut să voteze fie pentru listele
spaniole, fie pentru candidaţii
din România.
În primul caz au fost peste 60
de mii de români care au solicitat
înscrierea în registrul electoral
spaniol, în timp ce pentru
candidaţii din România au votat
puţin peste 1000 de persoane.
La ora actuală, Oficiul
Electoral din cadrul Institutului
Naţional de Statistică a început

o nouă campanie de informare
prin trimiterea a 757.000 de
scrisori către cetăţenii europeni
din Spania care nu sunt înscrişi
în registrul electoral.
Cu această nouă ocazie au
fost trimise scrisori doar acelor
cetăţeni europeni care nu au
mai primit niciodată o astfel de
solicitare, dar care se regăsesc
în evidenţele populaţiei d ela
primării.
În consecinţă, românii care
au primit scrisoarea din partea
Oficiului Electoral din Spania
înaintea alegerilor din 2007 şi
nu au răspuns pozitiv, de această
dată nu vor mai primi o nouă
scrisoare.

În concluzie, există trei
mijloace simple de înscriere în
registrul electoral spaniol
1. Prin poştă: Răspunsul
afirmativ la scrisoarea trimisă la
domiciliu de Oficina Electoral
2. La sediul primăriei:
unde se completează o declaraţie
formală,
3. Prin internet (https://
sede.ine.gob.es)
unde
solicitanţii vor avea nevoie de un
certificat electronic care se poate
obţine de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (http://www.
fnmt.es/) sau pot folosi numărul
pin facilitat în scrisoarea trimisă
acasă.

P

Anca Panţuru

rimarul municipiului
Toledo,
Emiliano
Garcia
Page,
a
anunţat
recenta
deschidere
a
unui
birou
municipal la care se pot adresa
şomerii din localitate ce sunt
interesaţi de obţinerea unuia din
cele aproximativ 700 de locuri
de muncă ce se vor crea în Parcul
Comercial “La Abadía”. Astfel,
doi angajaţi ai municipalităţii
se ocupă deja de orientarea şi
preluarea solicitărilor de locuri
de muncă înregistrate de şomerii
din localitate, aceştia având
prioritate faţă de şomerii din alte
regiuni.
Crearea celor 700 de noi locuri
se muncă se datorează instalării
în municipiu a 4 hipermaketuri:
Decathlon,
Leroy
Merlyn,
Alcampo şi Media Markt. Prin
procedeul elaborat de primărie,
se realizează astfel un prim
contact între şomeri şi firmele
angajatoare, acestea fiind cele
care se vor ocupa de organizarea
şi realizarea proceselor de
selecţie a personalului. Şomerii
se pot adresa pentru depunerea
unui curriculum vitae atât prin
intermediul biroului muncipal,
cât şi direct la sediul celor 4
societăţi.
Primarul
Garcia
Page a declarat că „este
responsabilitatea mea să încerc
reducerea cifrelor de şomaj

din localitate”, menţionând
totodată că „nu o să discriminăm
pe nimeni. O să transmitem
curriculum-ul oricărui spaniol
care are interes în obţinerea
unui loc de muncă, dar ţine de
bunul simţ să solicităm firmelor
respective să-i angajeze cu
prioritate pe toledani”. Un alt
motiv pentru care rezidenţii
din muncipiu trebuie să aibă
prioritate la procesele de selecţie
este că, în acest fel, se vor evita
mişcările migratorii din sudul
Madridului.
Primarul
a
mai
spus
că
deschiderea
celor
4
hipermarketuri este programată
pentru noiembrie 2011 şi că
sosirea lor în capitala provinciei
va presupune un sprijin real
pentru economia regională,
întrucât ele vor fi plătitoare de
impozite şi vor genera profit.
Mai trebuie menţionat că
Alcampo, care are în prezent 50
de supermarketuri, va angaja
în Toledo între 150 şi 180 de
muncitori; Decathlon are 520
de magazine în toată lumea,
84 dintre ele fiind pe teritoriul
spaniol şi va angaja în Toledo
între 120 şi 140 de persoane;
Leroy Merlin, cu cele 49 de
magazine şi 81.000 de angajaţi,
ar putea da de lucru în Toledo
la 120-140 de oameni, în timp
ce Media Markt, cu 590 de
magazine în toată lumea, va da
de lucru la aproximativ 100 de
şomeri.

Bonos Mi País

Ascultă “!Bună, ziua fata mea”!
De fiecare dată cind doriţi
Apel in România de la 7 cenţi/min
Obligaţiuni cu Ţara Mea (Mi País) de Vodafone pot efecuta apeluri
internaţionale fără o taxă de abonament la orice telefon fix sau mobil.
Inscrie-te in magazinul nostru sau prin apelare *142#
¿Esti Vodafone?
Aflaţi in www.vodafone.es/bonosmipais

NUEVA APERTURA
*Matrícula

gratis

Le esperamos en la calle Oxigeno, 6 en Torrejon de Ardoz.
Frente la parada del autobús
Tel.: 91 676 19 87 y 644 38 28 80
*Oferta válida hasta el 31-12-2010

Preţurile Bond pentru ţara mea de la 12€ (14,16€ IVA inc.). Ratele 2 cent/min (2,36 cenţi/min IVA inc) mai mici decit cele raportate pentru Obligaţiuni de 3€ (3,54€ IVA inc) şi 6€
(7,08€ IVA inc) valabil pentru clienţi prepaid si rezidenţilale de contract Rata nu se aplică pentru apeluri naţionale, sau apeluri primite sau emise pe Roming, sau apeluri catre alte
ţari, care sa menţină rata de obicei, ca plan de stabilire a preţutilor. Tariful 1+1. 42 de ţări disponibile, verifica ţara ta in www.vodafone.es/llamarlextranjero. Stabilirea de apel 49 de
centi (57,82 IVAi nc) Preţ pentru insulele Baleare şi Peninsulă. Nici o restricţie de timp pină la 31/08/2011
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Zeci de copii români din
Castellon au mers la
colindat
În fiecare an, în preajma
Crăciunului şi a Anului Nou,
tradiţiile din străbuni reînvie în
sufletul românilor din Spania.
Zeci şi zeci de copii merg cu
„Moş Ajunul”, cu „Steaua”, cu
„Sorcova” sau cu „Pluguşorul”,
mulţi dintre ei retrăind bucuria
anilor trecuţi, când îşi colindau
vecinii acasă, în România. Pentru
alţi copilaşi români, mai micuţi,
anul acesta a fost însă primul în
care au participat la frumoasele
obiceiuri româneşti de iarnă.
În
Castellon,
cadrele
didactice care predau cursuri de
Limba română au animat elevii
şi i-au pregătit pentru colindat,
însoţindu-i la diverse centre
româneşti: magazine alimentare,
Consulatul
României
la
Castellon, asociaţii româneşti
sau la biserică.
Unul dintre cele mai mari
grupuri de copii care au mers
la colindat a fost cel reunit de
profesoara Roxana Anghelache,
care predă Limba română
la Biroul de Reprezentare al
Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Micuţii şi-au făcut „încălzirea”
chiar la sediul Biroului, unde
delegatul
judeţean
Diana
Georgescu
le-a
răsplătit
eforturile după tradiţie, punând
în
trăistuţele
colindătorilor

primele dulciuri. Apoi, cei peste
25 de micuţi cu vârste cuprinse
între 2 şi 12 ani, însoţiţi şi de
părinţi, au bătut la porţile a două
magazine româneşti – Poiana
Market şi Casa Domnească-,
ale Asociaţiei Românilor din
Castellon, Valencia şi Alicante
şi ale Consulatului României
la Castellon, fiind primiţi cu
bucurie şi emoţie de către adulţi.
După ce şi-au delectat gazdele
cu frumoasele colinde româneşti
„Bună dimineaţa la Moş Ajun”,
„Iată, vin colindătorii”, „Astăzi
s-a născut Hristos” şi „Am plecat
să colindăm” , copiii au primit
mere, nuci şi dulciuri. Din partea
Consulatului Român, micuţii
colindători au fost răsplătiţi şi cu
cărţi de poveşti.
„Aproape că nu pot exprima
în cuvinte bucuria trăită de
copii, care au venit echipaţi
cu trăistuţe şi căciuliţe de Moş
Crăciun. O emoţie deosebit de
puternică am simţit şi din partea
părinţilor care ne-au însoţit
la colindat, multora dintre ei
umezindu-li-se ochii cu gândul
la vremea copilăriei lor şi la
Sărbătorile de acasă”, spune
profesoara Roxana Anghelache.
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Moş Crăciun a sosit pe o motocicletă Harley
Davidson

Î

emoţie, cei mici au sosit cu mult
înaintea orei stabilite şi l-au
aşteptat cu nerăbdare pe Moş. În
aplauzele entuziasmate ale celor
peste 200 de persoane prezente,
acesta şi-a făcut apariţia întrun mod absolut senzaţional,
înlocuind sania cu reni cu o
motocicletă Harley Davidson

Nr. 43

30 decembrie 2010 - 19 ianuarie 2011

INTERVIU

9

Interviu cu primarul oraşului Azuqueca de Henares, Pablo Bellido Acevedo

Castellon

n preajma Crăciunului,
Moşul cel plin de
cadouri şi mult-aşteptat
de cei mici a făcut mai
multe vizite în Castellon pentru
a-i răsplăti pe toţi copiii cuminţi.
Una dintre primele întâlniri
ale micuţilor cu Moş Crăciun
a avut loc pe 18 decembrie, în
Parcul Meridiano. Zeci de copii
din oraş, fără deosebire de rasă
şi naţionalitate, au fost invitaţi
de Asociaţia Vecinilor din Zona
Meridiano să îl salute pe Moş
Crăciun şi să fie răsplătiţi de
acesta cu daruri. Înfriguraţi de

www.romanul.eu

cu trei roţi, decorată cu beteală.
Escorta de spiriduşi a unui Moş
atât de modern, în frunte cu
Crăciuniţa, nu putea rămâne
mai prejos, aşa că a fost formată
dintr-un lung şir de bikeri, toţi
purtând geci de piele şi căciuliţe
de Crăciunei.
Copiii prezenţi şi-au aşteptat
cuminţi rândul şi, după ce au
ajuns pe genunchii Moşului, au
fost răsplătiţi cu daruri. Anelise
Budoiu şi Ariana Codiţă, în vârstă
de 3 ani, l-au întâlnit pentru
prima dată pe Moş Crăciun şi
au trăit din plin magia clipelor

petrecute alături de acesta.
„Au fost atât de încântate de
Moş încât au rămas privindu-l
nemişcate minute în şir. Cu
siguranţă, de dragul lor, Moşul
va veni şi acasă la noi pentru a
vorbi cu ele şi a le oferi daruri”,
ne-a spus mama Anelisei, Creola
Budoiu.

Mihaela FLOREA | mihaela.florea@elrumano.com

Colinde şi daruri la Bisericile Ortodoxe din
Castellon şi Vila-Real

În seara de Ajun şi în ziua
de Crăciun, glasurile limpezi
şi melodioase ale copiilor au
răsunat în sediile Bisericilor
Ortodoxe Române din oraşele
Castellon de la Plana şi VilaReal,
preamărind
Naşterea
Domnului şi aşteptându-l pe
Moşul cel încărcat de cadouri.
Pe 24 decembrie, în Castellon,
toţi copiii care au asistat la
concertul de colinde şi la mica
serbare organizată la biserică au
fost răsplătiţi de Moş Crăciun
cu daruri. Au fost prezenţi
atât copiii din ansamblul de
dans „Primăvara” al fundaţiei
„Sfântul Nicolae”, cât şi jucătorii
echipei de fotbal „Luceafărul”.
Consulul României la Castellon,
Liviu Popa, a participat la
serbare, fiind însoţit de cei doi
copii ai săi. Moş Crăciun nu i-a
dezamăgit pe niciunul dintre
cei mici şi a împărţit tuturor
punguţe cu dulciuri.
Pe 25 decembrie, la Parohia
Ortodoxă Română „Sfântul Ioan

Gură de Aur” din Vila-Real a
avut loc serbarea de Crăciun,
ca în fiecare an, după Sfânta
Liturghie. Protagoniştii au fost
copiii români care participă
la cursurile Şcolii Parohiale,
înfiinţată acum 3 ani. În cadrul
acestui curs, profesoarele Elena
Cristina Stoica şi Dana Nahoi
predau noţiuni de religie, limbă,
cultură şi civilizaţie românească
şi limba engleză. Cei 24 de copii
cu vârste cuprinse între 5 şi 14
ani au prezentat sceneta „Irod şi
Magii”, au interpretat colinde şi
au recitat poezii. Toţi credincioşii
prezenţi la slujbă au urmărit
momentele artistice pregătite
de copii. Departe de ţară,
chipurile lor oglindeau bucuria
şi satisfacţia că cei mici, chiar şi
la 3.000 de kilometri distanţă
de România, duc mai departe
comoara colindelor nemuritoare.
După serbare, copiii prezenţi
în biserică au primit de la Moş
Crăciun peste 70 de pachete cu
dulciuri şi jucării.

„Nimeni nu este străin în Azuqueca de Henares”
Felix Damian
Cum
evoluează
convieţuirea
dintre
diferitele
culturi
care
se
regăsesc
în
oraşul
dumneavoastră, oraş în
care românii constituie o
comunitate
importantă?
Există probleme?
- Eu cred că nu există şi
acesta este un lucru lăudabil
pentru toată lumea. În Azuqueca
de Henares, 10,5 % dintre
locuitori sunt români şi asta
înseamnă că ei constituie cea mai
mare comunitate de străini din
localitatea noastră. Pe lângă asta
aş vrea să spun că faptul că există
o bună integrare a românilor
în oraşul nostru, acest lucru se
datorează fără îndoială faptului
că avem nişte valori culturale
europene pe care le împărtăşim,
iar faptul că popoarele noastre
sunt de origine latină, facilitează
enorm
convieţuirea
dintre
locuitorii autohtoni şi cetăţenii
români. Un mare merit îl are
populaţia autohtonă care a ştiut
să-i primească pe noii veniţi, dar
şi faptul că românii au muncit şi
s-au străduit să se integreze în
viaţa localităţii noastre.
- Exista un tip al
imigrantului aici în oraşul
dumneavoastră?
- Nu exista un tip clar
pentru că aici in Azuqueca avem
imigraţie de origine africană,
din nordul Africii din Maroc,
dar şi din Nigeria, Guinea,
din Columbia, Ecuador, Peru,
Brazilia, dar şi din Europa de
Est, România, Bulgaria. Oricum,
aş vrea să spun că în Azuqueca
nimeni nu este străin şi acesta
este un motto dintr-un bar foarte
vechi din oraş. Mulţi locuitori
sunt din afară şi acesta este un
oraş construit prin concordia şi
contribuţia multor oameni veniţi

din alte locuri. Eu, de pildă, sunt
din Cádiz.
Dintre cei 35 mii de locuitori,
foarte puţini, nici 5 %, fac
parte din a treia generaţie de
localnici. Este o localitate care a
fost construită prin contribuţia
noilor sosiţi, prima dată a celor
veniţi din restul Spaniei şi apoi
cu sprijinul străinilor, care au
venit în ultimii 7 - 8 ani.
- Ce imagine au românii
aici
în
Azuqueca
de
Henares?
- Eu cred că e o imagine bună
şi faptul că mulţi provenim din
diverse locuri ajută. Când se
întâmplă să ai o imigraţie din
multe ţări ai două posibilităţi: să
ignori fenomenul şi consecinţele
sau să te străduieşti ca instituţie
să oferi condiţiile necesare
pentru ca în oraş să existe
o bună convieţuire, bazată
pe
cunoaşterea
reciprocă.
Iar românii din Azuqueca
reprezintă o populaţie accesibilă
interculturalităţii şi schimbului.
Responsabilitatea noastră este să
oferim condiţiile ca acest schimb
să aibă loc şi atunci când apar
probleme să se poată rezolva
într-o manieră paşnică şi de
comun acord. De aceea trebuie
să cunoaştem obiceiurilor celor
care vin din alte ţări şi trebuie
mereu să învăţăm ca să avem
o bună convieţuire. Recent,
am participat la o acţiune
interculturală
gastronomică
şi am avut ocazia să probez
câteva bucate din gastronomia
românească.
- În ce fel se implică
românii în viaţa socială a
oraşului?
- Noi am observat o
participare din ce în ce mai
intensă a românilor la activităţile
primăriei şi ale celorlalte
instituţii. Pe lângă asta, noi

avem o româncă în cadrul
PSOE şi cu ajutorul ei reuşim să
cunoaştem cât mai multe despre
comunitatea românească.
Cei care au cea mai mare
facilitate pentru a se integra sunt
cei care vin cu familia şi au copiii
la şcoală. De aceea încecăm să
colaborăm şi cu şcolile pentru
sprijinirea integrării, mai ales
pentru că cei care emigrează cu
familia sunt mai stabili şi nu-şi

Pablo Bellido -

Am fost unul dintre ultimele
oraşe care au intrat în criză şi
suntem convinşi că vom fi printre
primii care vor ieşi din această
recesiune. Suntem foarte bine
situaţi în raport cu Madridul şi
avem foarte multe posibilităţi
logistice. Sunt vremuri grele,
şomajul i-a afectat în mod special
pe cei care erau vulnerabili, mai
ales pe români, pentru că foarte
mulţi lucrau în construcţii.

primarul oraşului

schimbă foarte des reşedinţa. Pot
spune că românii se văd din ce în
ce mai mult alături de spanioli şi
de ceilalţi locuitori la acţiunile
noastre.
- În ce măsură afectează
această criză economică
viaţa
locuitorilor
din
Azuqueca de Henares?
- Azuqueca este unul dintre
oraşele care avea un indice de
şomaj mai mic decât cel mai mic
procentaj naţional din Europa.
Criza a lovit însă puternic în
rândul firmelor şi de la o situaţie
foarte bună am trecut la o
situaţie rea, din punct de vedere
economic.

Azuqueca

de

Henares

Acesta a fost sectorul cel mai
afectat de criză. Eu am încredere
că 2011 va fi un an de recuperare
economică şi din a doua parte a
anului credem că se va reduce
sensibil numărul şomerilor.
- În campania electorală
din Catalunia s-a discutat
mult
despre
imigranţi.
Credeţi că ar fi mai bine
pentru
un
oraş
dacă
cetăţenii străini fără loc de
muncă ar pleca?
- Eu cred că nu putem să
menţinem discursuri de tentă
xenofobă, iar cei care speculează
tensiuni create de neajunsurile
economice nu-şi dau seama că

stimulează conflicte sociale.
Acolo unde vecinii din acelaşi
bloc se ceartă pentru că provin
din alte locuri este un lucru
negativ. Majoritatea celor care
au venit în Spania au venit ca
să munceasă şi să-şi câştige
existenţa onorabil. Şi au făcut-o
mulţi ani la rând şi este injust să
fie trataţi drept cetăţeni de mâna
a doua. Aşa că aceste acţiuni ale
dreptei spaniole nu sunt corecte
şi nu corespund unei acţiuni
specific europene. Europa s-a
construit prin solidaritate, aşa că
eu cred mai mult în convieţuire,
în cautarea unor soluţii pentru
integrare raţională şi nu în
excluziune şi rasism şi miar plăcea ca în viitor Partidul
Popular să renunţe la aceste
acţiuni, specifice mai degrabă
extremei
drepte
europene
decât Spaniei care este o ţară
integratoare.
De
altfel
s-a
dovedit
în nenumărate rânduri că
majoritatea celor care au venit
aici au făcut-o pentru a munci
şi pentru a contribui prin plata
impozitelor şi a viitoarelor
prestaţii sociale, pentru că o
parte dintre pensiile de azi şi de
mâine le-au plătit muncitorii
străini care au venit în Spania în
ultimii 10 ani.
- La ce să vă aşteptaţi în
2011?
- Cred că 2009 a fost cel mai
grav an al crizei, 2010 a fost un an
neutru în care am rămas în criză
dar nu a fost o scădere sensibilă
a indicilor de sărăcie, iar 2011
ar trebui să fie anul recuperării.
Normal ar fi ca primele semne
de recuperare să se resimtă în
oraşe mai mici şi mai dinamice,
de aceea noi credem că în a
doua jumătate a anului ce vine
se va simţi o creştere economică
importantă în Azuqueca de
Henares.
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Carmen Amoros:

„Românii au ajutat la dezvoltarea oraşului Castellon şi contribuie la depăşirea crizei economice”
Carmen Amoros Granell este consilierul departamentului de Bunăstare Socială şi de Creare de Locuri de Muncă din cadrul primăriei din Castellon, coordonatoare a tuturor
departamentelor din cadrul ariei de Servicii pentru Cetăţeni.
Mihaela Florea
Reporter: Ce le uraţi
românilor
pentru
anul
2011?
Ne apropiem de un an nou,
în care trebuie să ne punem
speranţa, aşa că eu doresc
tuturor, în primul rând, multă
sănătate, pentru că fără sănătate
nu putem avea chiar nimic. În
al doilea rând le doresc să-şi
găsească locuri de muncă. Un
serviciu îl face pe om să se simtă
demn, liniştit, sigur, optimist.
Dumnezeu să ne lumineze astfel
încât să găsim soluţia pentru a
depăşi această perioadă grea şi
să ştim cum să ne organizăm.
Să cerem tuturor, fie ei Regi
Magi, Moş Crăciun sau oricine
altcineva să ne dea puterea de a
merge mai departe şi a ne găsi
locuri de muncă. Acest lucru este
cel mai important şi este cel mai
frumos cadou pe care-l putem
primi.
Reporter:
Cum
înfruntă
departamentul
pe care îl coordonaţi criza
economică?
Castellon este un adevărat
exemplu de integrare şi de
convieţuire. Noi şi Coslada din
Madrid suntem cei care avem
cei mai mulţi locuitori veniţi din
afara Spaniei. De aceea trebuie să
mulţumesc echipei pe care o am
la AMICS (Agenţia de Mediere
pentru Integrare şi Convieţuire
Socială) pentru tot ceea ce face,
pentru că este cea mai bună, fără
ei nu am fi putut să progresăm
atât de mult. Mereu am spus
că sunt foarte mândră de toate
lucrurile pe care am reuşit să le
oferim pentru integrarea noilorveniţi, toate acestea fără ca ei săşi piardă rădăcinile.
În acest moment, situaţia este
foarte grea, rata şomajului este

foarte mare, niciodată nu am
trăit o criză economică atât de
puternică şi de nimicitoare. Dar
nu trebuie să ne demoralizăm,
trebuie să luptăm. Noi, echipa
Partidului Popular, suntem o
echipă foarte muncitoare şi, între
toţi, trebuie să căutăm o formulă
prin care să generăm noi locuri
de muncă. Dacă avem ce lucra,
atunci ne putem organiza viaţa.
Trebuie să reducem impozitele
tuturor firmelor pentru ca astfel
să-şi poată permite să facă noi
angajări.
Trebuie să sprijinim afacerile
mici şi mijlocii şi mai trebuie
să strângem toţi cureaua.
Dacă trebuie să lucrăm ore
suplimentare pentru ca firma săşi poată continua activitatea să
o facem, să nu ne mai plângem
şi să muncim mai mult. Acestea
sunt lucruri care deja au început
să se facă. Cel mai important e

să fim împreună cu toţii. Voi,
românii, ne-aţi ajutat în ultimii
10 ani să construim un Castellon
mare, dezvoltat, acum şi voi
trebuie să ne sprijiniţi, să ne fiţi
alături ca să readucem oraşul
acolo unde îi este locul: un oraş
în plină dezvoltare, cu multe
locuri de muncă.
Reporter: Cum va sprijini
primăria oamenii care vor
rămâne din februarie 2010
fără cei 426 de euro?
Nu pot să dau nimănui
garanţii că va fi bine, din moment
ce guvernul azi zice că e alb,
mâine că nu, de fapt e negru, iar
poimâine este iarăşi contrariul.
Chiar mă întreb cum ne vom
putea descurca din februarie
toţi consilierii din primăriile
Spaniei. Noi am început încă
de anul acesta să ajutăm cu tot
ce se poate: fondul de urgenţe
s-a dus pe alimentele de bază

distribuite gratuit celor aflaţi
în dificultate, am investit deja
aproape 2 milioane de euro în
acestea. Persoanele care primeau
cei 426 de euro îşi plăteau cu
aceştia facturile de curent, apă,
chiria. Întrebarea este ce vor
face de acum fără aceşti bani.
Guvernul ne-a pus într-o situaţie
extremă pe noi, cei din primării,
pentru că noi suntem cei din
prima linie de foc, noi suntem
cei care dăm ochii cu oamenii.
Pentru a face faţă va trebui să ne
unim toate instituţiile de profil
–AMICS, Caritas, Crucea Roşie,
Banca de Alimente, centrele
sociale, adăposturile sociale ca
să mai putem ajuta o perioadă de
timp. Însă aceasta nu e o ieşire,
ci doar o soluţie de moment.
Ni s-a spus de la guvern că cei
care rămân fără ajutorul de 426
de euro trebuie să participe
la cursuri de recalificare. Mi

se pare corect, dar apoi ce să
facă dacă tot nu sunt locuri de
muncă? În plus, în perioada
cursurilor... oamenii nu mai
mănâncă? Deocamdată, trebuie
să oferim tot sprijinul nostru
celor aflaţi în dificultate pentru
a depăşi această perioadă şi apoi
vom vedea ce se mai întâmplă.
Vom încerca să coordonăm
toate asociaţiile caritabile şi să
încercăm să asigurăm oamenilor
măcar mâncarea.
Apoi, trebuie să orientăm
toate eforturile să înfiinţăm noi
locuri de muncă pentru femei,
tineri şi persoane peste 45 de ani,
aceste colective fiind cele mai
defavorizate.
Reporter:
Ce
le
transmiteti
românilor
pentru a-i îndemna să voteze
la alegerile locale din 2011?
Românii ajută deja mult şi
sunt oameni harnici, care au
venit aici să muncească. Între
toţi, trebuie să ne ajutăm, iar
voi sunteţi un colectiv foarte
important aici şi să ştiţi că
mereu puteţi conta pe o echipă
guvernamentală care a fost
şi este alături de persoanele
aflate în dificultate. Trebuie să
mergem înainte, să luptăm şi,
mai presus, să reţinem că avem
şi nişte drepturi. De aceea, ca
noi locuitori ai oraşului, românii
se pot considera implicaţi în
viaţa politică a oraşului. Au
dreptul să se plângă, pentru că
şi ei sunt afectaţi de deciziile
acestui guvern actual. Dacă vor
completa cererile de înscriere
în registrul electoral vor avea
dreptul să voteze şi să-şi aleagă
şi ei viitorul. Eu nu le pot spune
pe cine să voteze, dar ştiu că în
momentul alegerilor pot sta cu
capul ridicat în faţa oricui pentru
activitatea depusă în ultimii opt
ani.
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Crăciun de bronz pentru români

N

aţionala de handbal
feminin le-a adus
românilor
un
nesperat cadou de Crăciun,
cucerind medalia de bronz la
ultima ediţie a Campionatelor
Europene. România a învins
în finala mică reprezentanta
gazdei, Danemarca, scor 16-15
(9-7), calificându-se direct la
Campionatul Mondial din 2011,
organizat în Brazilia.
Bronzul tricolorelor este
prima medalie europeană pentru

handbalul feminin românesc,
sport dominat în Europa de
reprezentativele ţărilor nordice.
„Eu cred că merită o
medalie de bronz, cea mai bună
performanţă a noastră la nivel
european. E mult mai uşoară o
finală mare pentru că te trezeşti
cu medaliile de argint. Aici fetele,
nu mai putem spune absolut
nimic, s-au bătut exemplar până
la sacrificiu şi cred că merită
toate felicitările’’, a declarat
Radu Voina, antrenorul echipei

noastre, după meci.
Naţionala României a fost
primită acasă cu aplauze şi flori.
Rude, prieteni, oficiali, sponsori
ai federaţiei, o mică galerie a
Oltchim Râmnicu Vâlcea şi mai
mulţi suporteri din Capitală leau întâmpinat pe fetele noastre
cu steaguri tricolore, cântece şi
ovaţii la sosirea lor pe aeroportul
‚’Henri Coandă’’ din Bucureşti.
Omul
meciurilor
din
semifinala cu Suedia şi partida
cu Danemarca pentru medalia
de bronz a fost Talida Tolnai (31
de ani, 1,87 m, 73 kg), portarul
echipei noastre: 17 mingi apărate
şi 53 la sută procentaj de reuşită
în finala mică, o performanţă
greu de atins în acest sport.
Interul stânga al echipei
naţionale a României, Cristina
Neagu, a fost golghetera turneului
final, cu 53 de goluri marcate,
din 105 şuturi (50 la sută, medie
de 6,6 goluri pe meci), dar şi cea
mai bună pasatoare a întrecerilor
continentale, cu 36 de pase
decisive şi o medie de 4,5 reuşite
pe meci, fiind declarată şi cel
mai bun inter stânga în echipa
ideală a turneului final din
Danemarca. ‘’Am muncit enorm
la acest turneu final şi e normal
să fie o satisfacţie în plus pentru
mine că am ieşit golgheteră. Mai
important este că am făcut un
meci mare cu Danemarca, ca

şi echipă, şi am făcut o bucurie
românilor. Niciodată bronzul
sau argintul nu poate fi la fel ca
aurul, însă este o victorie enorm
de mare pentru noi. E cea mai
mare performanţă obţinută de
mine la nivel de senioare, este
o fericire imensă. Ştiu că sunt
nominalizată pentru cea mai
bună jucătoare din lume, dar nu
ştiu dacă voi fi aleasă. Eu sunt
fericită că am luat medalia de
bronz şi asta e tot ce contează
acum’’, a declarat Neagu.

Norvegia,
campioana
olimpică şi europeană en-titre,
şi-a păstrat trofeul continental,
reuşind pentru a patra oară
consecutiv să câştige titlul de
campioană europeană. Argintul
le-a revenit suedezelor, care au
învins România în semifinale.
Conform
regulamentului,
cele trei echipe medaliate,
Norvegia, Suedia şi România,
se califică direct la Campionatul
Mondial de anul viitor, care se va
desfăşura în Brazilia.
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Moaştele Sfântului Gheorghe, definitiv în
România
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Ultimul concurs de înjunghiat porcul

O

parte a moaştelor
Sfântului Gheorghe
au fost dăruite de
Mitropolia Ukrainei Bisericii
Sfânta Treime din Scheii
Braşovului.
Sfântul
Mare
Mucenic Gheorghe, prăznuit pe
23 aprilie, este protectorul oficial
Armatei Române.
Moaştele au fost aduse pe 26
decembrie. La acest eveniment
de maximă importanţă pentru
spiritualitatea braşoveană au
participat, pe lânga preoţi din
întreaga ţară, mai marii bisericii
din Ukraina, Rusia, Bucovina,
Grecia şi reprezentanţi ai
ordinului militar al Maltei
(ordin al cărui protector este
Sfântul Gheorghe). Moaştele au
fost depuse în Biserica Sfânta
Treime, unde pelerinii vor putea
să se reculeagă în faţa acestora
zilnic în această săptămână,
până la anul nou şi vor rămâne
în continuare în patrimoniul
sfântului lăcaş, la Biserica Sf.
Treime, locul unde s-a scris şi
s-a cântat pentru prima dată
imnul României, „Deşteaptă-te
române!”.
Darul a fost făcut în urma
demersurilor făcute de o fundaţie
din Braşov, „Dacia”, pe lângă
Mitropolia Ucrainei. Anul trecut,
Fudnaţia „Dacia” a adus la Braşov

moaştele Sf. Apostul Andrei,
creştinătorul geto-dacilor şi
apostolul românilor, cel care
i-a unit pe români în credinţă
şi care stă la baza etnogenezei
poporului român (aproximativ
100.000 de credincioşi au venit
să se roage la Braşov, moaştele
fiind
binecunoscute
pentru
vindecarea bolnavilor care vin şi
se roagă la ele).
Organizatorii spun că mai
au şi alte surprize pentru viaţa
spirituală din cetatea Braşovului.
De Paşte şi-au propus să
aducă la Braşov brâul Maicii
Domnului, fundaţia depunânduşi candidatura în acest scop.
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10 primării din
judeţul
Argeş (Albota, Bradu, Babana
Bogati,
Bâşcov,
Mioveni,
Domneşti,
Oarja,
Merişani
şi Costeşti) au adus câte un
porc la restaurantul „Cornul
Vânătorului” din pădurea Trivale
a Piteştiului, unde s-au întrecut
în prima zi după Ignat la cea
de-a doua ediţie a Concursului
de tăiere a porcilor, organizat
de Asociaţia Profesională de
Turism şi Alimentaţie Publică
Argeş împreună cu Asociaţia
Primarilor cu Vocaţie Europeană
Argeş.
Cel mai mare porc a venit de
la comuna Bradu şi cântărea 350
de kilograme. El a fost sacrificat,
pârlit, spălat, frecat cu sare şi
mălai, tranşat şi transformat, la
fel ca toţi porcii participanţi la
concurs, în delicioase produse
tradiţipnale: cârnaţi, caltaboşi,
tobă, sângerete, muschiuleţ
afumat...
Premiul a revenit însă echipei
care a tranşat cel mai repede şi cel
mai bine porcul, adică tot echipei
condusă de primarul comunei
Bradu, Florin Frătică. Prima
ediţie, desfăşurată în urmă cu un
an, fusese câştigată de primarul

din Băbana, Bebe Ivan.
Fiecare primărie concurentă
a primit, la final, câte 200 de lei
din partea Consiliului Judeţean,
iar primarii aflaţi la a doua
participare au plecat acasă cu
diplome de excelenţă.
Porcii au fost sacrificaţi prin
metoda tradiţională. „Este un
concurs menit să promoveze
tradiţiile locale, iar la noi, în
Argeş, ca în toată România, aşa se
taie porcul. E, probabil, ultimul
an când îl mai putem înjunghia,
pentru că de anul viitor vom fi
obligaţi să aplicăm directiva UE
privind asomarea”, a declarat
Dumitru Biotilă, preşedintele
Asociaţiei
Profesionale
de
Turism şi Alimentaţie Publică
Argeş.
Regulile
de
bunăstare
animală din UE impun ca
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animalele să fie anesteziate total
înainte de sacrificare (asomate),
astfel încăt să nu sufere atunci
când sunt ucise. Metodele de
asomare sunt variate, de la
electrocutare, până la injecţii sau
împuşcare cu pistolul cu glonţ
captiv.
Colegiul Medicilor Veterinari
a realizat un ghid de asomare.
Persoana care face asomarea
trebuie neapărat să fi fost
instruită printr-un curs pentru
sacrificarea animalelor, dar şi
să deţină un permis de portarmă pentru pistolul cu glonţ
captiv, eliberat de Poliţie. Un
dispozitiv de asomare cu glonţ
captiv costă între 50 şi 200 de
euro şi este considerat armă
neletală. După asomare, medicul
veterinar trebuie să se asigure
că acţiunea a fost un succes.
“Este important ca operatorul,
care efectuează uciderea, să
cunoască semnele distinctive ale
unei asomări eficiente; acestea
sunt următoarele: animalul se
prăbuşeşte, absenţa respiraţiei
ritmice,- pupile dilatate, fixe,
absenţa reflexului cornean (se
poate atinge cornea animalului
fără ca acesta să clipească),
mandibula
relaxată,
limba
atârnă”, se spune în ghid. “În
mod obligatoriu va trebui să
existe un pistol de rezervă, în
cazul defectării echipamentului
de ucidere principal”, se explică
în ghid.
Asomarea nu este gratuită
pentru ţărani, aceştia plătind
până la trei euro pentru fiecare
porc,
tariful
reprezentând
prestarea de servicii din partea
veterinarului.
Sacrificarea porcilor şi a
mieilor fără asomare se va
sancţiona cu amenzi cuprinse
între 100 şi 10.000 de lei.

Plugusorul Românul-ului
Luciana ANTOFI

Aho, aho, români şi fraţi
Staţi puţin, nu disperaţi,
Lângă Puyol v-alăturaţi
Şi cuvântu mi-ascultaţi:
S-a mai dus un an
Cu badea Traian.
Cu proteste multe
Şi caschete-n curte,
Greve generale,
Lupte sindicale.
Şi abrevieri,
Apte de tăieri
Şi de tânguieli,
Precum FMI.
Care se opri
P-aci pe la noi
Şi pe lângă boi,
Tare biciui
Şi ne nimici!...
Întâi TVA
Bine mi-o umfla,
Şi-apoi în popor
Azvârle-un topor.
Cu frica în piept,
Salariul pe sfert,
Făr’ de moratorii,
Plăţi compensatorii,
Tichete de masă,
Creşă şi vacanţă.
Şi cele cadou
Tăiate din nou,
Pensii speciale
Cad din balamale.
Şi-alte elemente,
Precum stimulente
Dispar fatalmente,
Revin formalmente
Şi-apoi actualmente,
Alte falimente:
Mai prin alimente,
Prin medicamente,
Iară finalmente,
Nişte complimente
Pentru sacrificiu,
Fără beneficiu,
La noi în ospiciu...
Vântu’ o bătut,
Frunza n-o căzut...
Deşi pe ecrane
I-au cântat din goarne
Şi au plâns de foame
70 de zile.
Cu-ntrebări agile
Despre-nvăţătură,
Grevă şi cultură,
Apoi şi mai multe
Despre legi oculte,
Pe urmă mai tare
Despre suspendare,
Scutece murdare,
aruncate-n zare,
la Boc în parcare...
Şi-despre-un dement
Strivit de ciment
Chiar în Parlament...

Mâine anul se ’nnoieşte
Viaţa nu se ieftineşte
Gigacaloria creşte
Sănătatea se plăteşte
Coplata se-nvredniceşte.
Mamele
se-ntorc
la
muncă,
Pensia n-o să mai ajungă
Şi de vreţi şi mai mulţi
bani
Munciţi şaişcinci de ani
Numai unii şaiştrei
(Asta-i
doar
pentru
femei)...
Iar de vrei sa te însori
Pune bani de sărbători
Să-ţi ajungă de bairam
De-l vrei pe Florin
Salam...
Sania e echipată,
Cu RCA mai scump
dotată
Ş-anvelope pentru iarnă
De-acu nu se mai
răstoarnă...
Rovinieta cumpărată,
Locuinţ-asigurată,
Ne-aşezăm de-acuşi la
coadă
Să mai strângem în
broboadă,
Alimente fără E
Venite de la UE...
Şi de n-apuci pân’ la
Paşte
Ţine-ţi rând măcar la
moaşte
Vina de ţi-o recunoaşte...
De urat aş mai ura
Dar mi-e că s-or supăra
În Schenghen nu ne-or
băga
Şi mi-or cere TVA...
P. S. pe bune
Dacă-ţi
put
aceste
versuri,
Fă mata nişte demersuri,
Ca să nu te mai
zdrobească
Realitatea românească,
Prezentată la tv
Şi la noi, şi în UE:
Pune mâna şi munceşte
Şi te mai învredniceşte,
Ca să-ţi fie casa casă
Şi să ai să pui pe masă,
Să ţii viţa sănătoasă,
Să trimită bani acasă,
Să te-apuci de semănat,
Ca să n-aştepţi de la stat.
Nici de la ăsta român,
În ajunul de Crăciun,
Nici de la cel spaniol
Ce ţi l-a dat pe Puyol...
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„Românul” caută agenţi comerciali cu experienţă.
Cautăm persoane dinamice cu spirit de muncă
în echipă şi buni cunoscători ai limbii spaniole.
Trimite CV la marketing@elrumano.eu sau
diana.g@elrumano.eu
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Vrei să-ţi apară anunţul în ediţia tipărită
şi pe pagina web www.romanul.eu?
Trimite-ne anunţul tău prin:
TEL: 91 877 10 12; SMS: 662 359 141;
FAX: 91 877 00 97;
EMAIL: publicidad@elrumano.eu
şi va fi văzut de 100.000 de români lunar!

OFERTE
Empresa constructora con cede en
Bucarest-Rumania busca ingeniero
con experiencia como jefe de obra
para trabajar en Bucarest. Incorporación en enero 2011. Interesados
mandar CV: internacional@dinotec.
com

merciali în toate regiunile Spaniei.
În special Madrid, Toledo şi Corredor
de Henares (Madrid). Condiţii de
salarizare avantajoase. Informaţii la
91 877 1012 şi CV la email: marketing@elrumano.eu
Caut cofetar patiser cu experienta
in Comunitatea Valenciana, pentru
detalii sunati la 627264829.
CERERI

Caut urgent camarera cu experienta in servirea meniului zilei, copas,
cafes, draguta, amabila in servirea
clientilor, fara obligatii majore. Cer
si ofer maxima seriozitate, conditii
foarte bune de munca. Pentru fetele
din alte zone ofer si chirie la 2 minute de bar. Zona Madrid. Informatii: 642 713 200.

Caut loc de muncă pentru sofer
de autobuz, camion, autocar. Am
carnet toate categoriile, inclusiv
„tarjeta” pentru transport copii.
Email: george_piki2000@yahoo.com

Angajam vanzatoare magazin alimentar, cu experienta, domiciliu in
Madrid capitala. CV in Calle Ramón
Saínz, 23 Madrid, Metro Vistaalegre.
Angajam sofer distribuitor, cu experienta, acte in regula. CV in Calle
Ramón Saínz, 23, Madrid.
Se necesita cocinera (rumana) con
conocimientos de menu diario y
raciones para un bar-restaurante en
Rivasvaciamadrid. Horario es turnopartido. Se libran los domingos.
Buen ambiente y seriedad! Urgente!
Telefonos: 642. 713. 200 642. 217.
927
Se caută jurnalişti români pentru
colaborări radio (experienţa este
o condiţie obligatorie). CV-urile se
pot trimite la email: radioromanul@
gmail.com (Comunidad de Madrid).
Ziarul “Românul” caută agenţi co-

robert_cnstntn@yahoo.com
Señora rumana muy seria, trabajadora y responsable con mucha gana
de trabajar busco urge trabajo fijo o
por horas, Campo Real, Arganda del
Rey, Madrid - y alrededores, ofertas
serias. Tel: 634782450, 642856807.

Am 37 ani si caut loc de munca in
Cordoba, orice domeniu - email:
carti_electronice@email.ro

INCHIRIERI (OFERTE)
Se inchiriaza camera incepand cu 1
ianuarie 2011 in zona Urgel-Madrid
capitală, conexiuni bune - metro
(l5, l6) si diferite linii de autobuze,
la una sau doua doamne serioase in
apartament linistit cu ambient bun,
unde locuieste numai o familie. Tel:
622.345.045.

Caut de munca in meseria de zidar,
cu experienta in Spania de 6 ani, pot
lucra zidarie de caramida, cara vista, tigla, faianta zugrav. Vorbesc la
perfectie limba spaniola. Ma puteti
contacta la tef. 0040214205182 Constantin.

Se inchiriaza camera pentru 1 persoana, de preferat doamne sau domnisoare, in Fuenlabrada, aproape
de tren, metro si statie de autobuz.
180€ lunar (fara taxe incluse). Tel:
617 725 632.

Doamna de 51 ani, foarte serioasa
caut de lucru ca interna sau cu ora,
ingrijire copii sau persoane varstnice. Disponibilitate imediata. Tel.
642 756 225.

INCHIRIERI (CERERI)

Electrician in constructii civile si
industriale, caut de lucru pe tot
teritoriul Spaniei. Tel 642 756 225.
Barbat de 29 ani caut loc de munca
in orice domeniu, va rog care ma
poate ajuta cu un loc de munca
- ofer comision din primu salariu,
Alcala de Henares. Tel: vali_barlad2008@yahoo.com.
Sunt in cautarea unui loc de munca
in zona Madrid in constructii,
agricultura, informatica. Astept
raspunsul dumneavoastra prin email

De vanzare casa veche la 10 km
de Bistrita, in centrul localitatii,
monariu, curent trifazic, 22 ari,
gradina. Vand si numai 10 ari, 500700€ aria sau o alta pozitie de casa
mai retrasa pe o strada laturalnica
in aceasi localitate - 55 ari la 400€
aria vand si numai 10-20 ari dupa
cerinta negociabil. De vanzare teren in Bistrita in apropierea Liceului
Agricol, 250 ari la 800€ aria, vand
si suprafata mica. Tel: 663647102
-642282688.

MATRIMONIALE
Ea caută

IMOBILIARE

Se necesita maquinista para tienda
de arreglos de ropa en el centro de
Madrid. Imprescindible demostrar
experiencia y capacidad para atender al publico. Tel: 678 590 079.
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schiar, hotel. Rog sa sune numai
cei interesati. Tel.: 664335632,
+40744119436.
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Caut camera de matrimoniu in zona
Santa Eugenia, incepand cu data
de 01 ianuarie, cu caldura de la
comunitate daca se poate. Tel: 600
297 782.
Caut sa inchiriez camera urgent pentru 2 persoane in Aluche (Madrid)
sau apropiere. Ma puteti conecta la
numarul de telefon: 637176159.

Tanara 32 de ani, 1.65, blonda
doresc sa cunosc un barbat fara
obligatii, intre 33-38 de ani din Comunitatea Madrid pentru o relatie
de lunga durata. Pot fi contactata
prin adresa de e-mail ktaice@
yahoo.com.
El caută
Sunt un baiat de 24 de ani din
Burgos si caut o fata de (18-23 ani)
pentru o relatie serioasa. Asta-i idul meu mikhail8623@yahoo. es
Tanar simpatic ochi verzi, saten,
serviciu stabil caut o fata draguta,
serioasa pentru o relatie de durata
intre 18 si 35 de ani - din Comunidad de Madrid, dar nu e neaparat.
Tel: 627 19 27 19.
Tanar, 33 ani, 1. 73 m, 70 kg, saten,
doresc relatie cu tanara 20-30 ani,
pentru prietenie, yahoo ms: robertos_30 sau robertos_30@yahoo. es
Tanar 29 de ani, fara obligatii, caut
doamna sau domnisoara fara obligatii, nu conteaza varsta. Pot vorbi
dupa ora 19. 00, tel:642 750 727.
Baiat frumos 30 ani, fizic exce-

VÂNZĂRI
Vand teren 1100 mp, intravilan,
cu deschidere 14 mp in faimoasa
statiune de munte balneoclimatica
Soveja-Vrancea. Pret negociabil:
50 Euro mp. Se poate construi vila,
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lent, saten ochi verzi, caut femei
pentru prietenie, nu conteaza
varsta, in provincia Ciudad Real.
Tel: 672997544 preferabil cu foto
bobby_the_best2000.
Tanar 41 ani, aspect fizic placut 1.
87 m doresc sa cunosc o doamna
sau domnisoara pentru a petrece
clipe de neuitat impreuna, de
preferat in Madrid sau regiune. Rog
discretie si seriozitate. Lasati un
mesaj la adresa valrock68@yahoo.es
Baiat 25 de ani, 1. 85 cauta relatii
amoroase cu femei intre 20 si 35
de ani din provincia de Sevilla, tel.
660481466. Rog seriozitate.
Bărbat de 35 de ani, brunet, 1.85
m, din Insulele Caribe, lucrez în
domeniul turismului, caut o fată
româncă pentru prietenie sau căsătorie. Tel: 0053 53 14 0250.

AUTO
Vand Seat Ibiza, motor de 1. 9
diesel, an- 2002, consum foarte
economic 4, 5l/100km, inchidere
centralizada, pret negociabil 2400
euro. Tel. 610164137.

DIVERSE
Barbat cu furgoneta proprie din
Valencia, face tot felul de transport
cu furgoneta de marfa(mudanze,
materiale de reforma, escombro,
transfer la autogara, aeroport sau
port). Tel. 697787635, sau e-mail
tomatiberiu00@yahoo. com
Se realizeaza servicii transport de
marfa si obiecte personale (mobilier, electronice, electrocasnice…etc)
atat in Spania cat si in Europa, la
preturi avantajoase. Informatii si
tarife fara compromis la telefon:
615 624 457.
REFLEXOTERAPIE - Profilaxie si
rezolvarea unor probleme de sanatate deja existente, prin masajul

punctelor reflexogene ale corpului.
Arganda del Rey-Madrid. Tel: 642
260 872.
Reprezentant comercial CRISTIAN
LAY, caut persoane cu atitudine
pozitiva, abilitati in comunicare
si energie pentru a dezvolta un
proiect de distributie produse, ale
acestei companii. Castigurile vor
reflecta activitatea din sistem.
Comunitatea de Madrid. Telf: 658
702 426

Pe timp de criză ocaziile sunt puţine, iar noi vă ajutăm să
nu le pierdeţi. Echipa de marketing de la Românul vă ajută
să treceţi de criză şi să vă măriţi numărul de clienţi.
Sunaţi-ne la 91 877 10 12 sau scrieţi-ne la marketing@
elrumano.eu.
Nota redacţiei: „Românul din Spania” nu se face responsabil pentru
conţinutul sau veridicitatea anunţurilor transmise la redacţie.

SEVILLA

REPARAMOS ORDENADORES - Instalacion de Windows, configuracion
de drivers y programas basico.
Instalacion y configuracion de redes
informaticas. Locut. BLA BLA BLA
918702878 / 610 306 902.
Filmez şi fotografiez nunţi şi botezuri. Ofer profesionalism şi preţuri
accesibile. Tel: 663 795 470.
Executăm cărţi de vizită, invitaţii,
prezentări, flyere, afişe. Profesionalism şi preţuri accesibile. Tel: 697
267 994.
ANUNŢ
Biserică ortodoxă românească
în San Sebastian de los Reyes şi
Alcobendas.
Dorim să anunțăm pe toți românii
ortodocși că, începând cu luna iulie
2010, cu ajutorul Bunului Dumnezeu se săvârșește Sfânta Liturghie
în fiecare duminică, în Parohia
Ortodoxă Română “Sfintii şi Drepţii
Părinţi Ioachim si Ana” din orasele
San Sebastian de los Reyes si
Alcobendas.
Cu această ocazie, vă invităm să
fiți părtași și Dvs. La slujbele ce
se săvârșesc în fiecare duminică în
Biserica noastră care se află situată
pe Calle Diego de Leon nr. 14.
Orarul slujbelor este: vineri; ora
19: 00, Paraclisul Maicii Domnului;
sâmbătă, ora 19: 00, Vecernie și
Taina Spovedaniei; duminică, ora
9: 00, Utrenia și Sfânta Liturghie.
Vă așteptăm cu drag! Pr. Alexandru
Tothăzan (tel: 610. 194. 378, 642.
776. 581; e-mail: ssreyes. ortodox@
yahoo. es )

FOTO VIDEO
Filmăm nunţi, botezuri
şi orice eveniment la
preţuri accesibile!
Tel: 663 795 470

PUBLICITATE EFICIENTĂ
LA PREŢURI ACCESIBILE

17

Teia Viajes
Bilete de avion la
cel mai bun preţ
Tel: 91 877 10 12
Traduceri, împuterniciri,
legalizări, procuri speciale, apostilă de la Haga
şi orice act notarial la
urgenţă.
Tel: 91 877 10 12 / 687 642 201
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Alin SĂCĂCEAN
Integrame

ORIZONTAL: 1. Pictor
si sculptor german, autorul
tablourilor
„Răstignirea”
şi
„Cristos în Olimp” (Max; 18571920)- Tabloul „Noul Crist”
a fost realizat de acest pictor
român (Aurel; 1879- 1960).
2. Solist britanic, interpretul
pieselor „Când bunul Dumnezeu
i-a vorbit lui Isus” şi “Iisus
ţi-e prieten” (Chris)- Care
este din afara religiei şi a
tagmei
bisericeşti
(fem.)Elvira Ogăşanu. 3. BogaţiPictor şi istoric de artă italian,
semnatarul tabloului „Fecioara
cu pruncul” (Giorgio; 1511-1574).
4. Actor al ecranului austriac
şi internaţional, protagonist în
filmul „Prietenii lui Isus: Iosif
din Nazaret (Tobias)- General
român care s-a remarcat în
luptele de la Cerna în Primul
Razboi Mondial (Theodor; 18681937). 5. Scutul lui Sobieski (abr.
U.A.I)- Dumneata- Pături de
lână. 6. Kirstie Alley- Scriitor
rus, autorul poemului „Hristos
a înviat” (Andrei; 1880-1934)Fiord în Norvegia. 7. Arbori
din familia fagaceelor înrudiţi
cu stejarul- Miez de nuga!Nicolae Romanov. 8. Cântăreţ
şi compozitor britanic al
cărui album din 2005 „Devil’s
playground” conţine şi piesa
“Plastic Jesus”- Sculptor italian,
autorul lucrărilor „Naşterea lui
Iisus”, „Închinarea magilor” şi
Răstignirea” (Niccoló; 1220/251278/84). 9. Tip de calendar
stabilit din ordinul lui Iulius
Caesar în anul 46 înainte de
naşterea lui Hristos- Scaun
pe cal. 10. Unul dintre cei 12
ucenici ai lui Iisus Hristos, pe
care i-a numit apostoli, conform
Noului
TestamentSticluţa
cu lichide (reg.)- Dramaturg
italian, premiant Nobel pentru
literatură în 1997, autorul piesei
de teatru”Primul miracol al
copilului Iisus “ (Dario). 11. Iisus
Nazariteanul, Regele Iudeilor
(abr.)- Mama lui Iisus, logodnica
şi apoi soţia lui Iosif, cei doi fiind
consideraţi părinţii de fapt ai
Mântuitorului. 12. Sportul albRâu în ţinutul Iudeea din antica

Sudoku

Hristos s-a nascut

Palestina, în care a fost botezat
Iisus.
VERTICAL: 1. Pictor rus,
semnatarul tabloului „Cristos în
deşert” (Ivan; 1837-1887)- Prunc
zămislit în pântecul mamei. 2.
Sculptor slovac sau ungur, autor
al lucrării „Altarul naşterii lui
Iisus” din biserica Sf. Iacob, un
poliptic sculptat, pictat şi aurit,
unul dintre cele mai mari şi mai
importante altare din Europa
Centrală (Pavol din; circa
1455- 1530)- Cele 12 divinităţi
ale etruscilor. 3. Produs lactat
cu un gust acid placut- Pictor
român
descendent
dintr-o
familie franco- germană, autorul
tablourilor “Cina cea de taină” şi
Iisus şi femeia adulteră” (Arthur;
1869-1912). 4. Thomas EdisonTablourile „Cristos mort” şi
„Cristos pe Muntele Măslinilor”
au fost semnate de acest pictor
italian din şcoala veneţiană
(Giovanni; 1430-1516). 5. Solist
rock britanic din generaţia
„old”, care a fost distribuit şi în
“Jesus Christ Superstar” (Gary)Intreprinderea de Piese Radio
şi Semiconductori (abr.). 6.
Dânsa- Lalea. 7. Vedetă italiană
din noul val de actori, cel care,
în filmul „Prietenii lui Iisus:

Soluţii Integramă
nr. 42 (Bani)
P- GRI- DL- CASHGRATIS- ROIT- UNIRIDANEONTENLATARETE- G- AER- NBRIAL- S- A- P- TOCELIIEFTIN- AVAR- TEASCARAT- GRIVEI- BISTARI.

Iosif din Nazaret”, evoluează în
rolul fecioarei Maria (Stefania)Individ. 8. Precum- Strigăt
cu care se îndeamnă măgarul
la drum- Fluviu de coastă în
Nigeria. 9. Sărbătoare religioasă
celebrată de creştini în amintirea
învierii lui Iisus Hristos- Unul
dintre cei trei crai de la răsărit,
alături de Melchior şi Baltazar,
care călăuziţi de o stea, au ajuns
la Bethlehem, la locul naşterii
lui Iisus, căruia I s-au închinat
şi I-au oferit daruri: aur, tămâie
şi smirnă. 10. Pânză pictată sau
ţesută cu imaginea lui Hristos
mort, cu care se acoperă vasele
liturgice (pl.)- La intrarea în
Nazaret!- Ruben Dario. 11.
Pictor italian, printre creaţiile
căruia se numără şi tablourile
„Jeluirea lui Crist” şi “Învierea”
(Pietro Vannucci, zis; 14451523)- Federaţia Internaţională
de Astronautică (siglă). 12. Actor
american distribuit de regizorul
George Stevens in pelicula
„Viaţa lui Iisus” (Sidney)- Ucenic
al lui Hristos, frate cu Iacov,
cărora Iisus le-a pus numele
de Boanerghes, adică “Fiii
tunetului”.
DICŢIONAR: TEUT, SCT,
EIE, SIP, DII, CIUS, IMO.
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