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Experţii spanioli şi viitorii jurnalişti români
În perioada 12-15 martie 2013,
María Rodríguez, Belén Etxebarria şi
David Velasco, experţii partenerului
transnaţional ARJÉ Formacion din
Spania, s-au aflat în mijlocul studenţilor
de la Universitatea Hyperion, în cadrul
proiectului VEHMED.
Experţii spanioli i-au sprijinit pe studenţi
în descifarea tainelor profesiei de
jurnalist, oprindu-se şi asupra unor
aspecte practice, cum ar fi căutarea şi
găsirea unui loc de muncă în domeniu.
„Un periodista de éxito” („un jurnalist
de succes”) a fost o sintagmă des
întâlnită în cadrul discuţiilor, viitorii
oameni de presă aflând de la experţi
răspunsuri la întrebări care îi frământă:
cum valorifică informaţiile pe care le
deţin? cum se fac remarcaţi pe piaţa
media? prin ce mijloace îşi promovează
ideile?
Prin intermediul simulărilor, studenţii
s-au văzut în diverse posturi, de la
angajatori până la potenţiali angajaţi,
exerciţiile stimulîndu-le creativitatea şi
făcându-i să-şi descopere atuurile.
MIHAELA COŞERARIU

// Ministudioul TV din proiectul VEHMED a fost gazda dezbaterilor conduse de oaspeţii spanioli (foto: HYP NEWS)

EDITORIAL

Vine vara, bine-mi pare, în grădină am o floare...
dar a nins pe ea şi-o doare!
MARILENA CIOBANU
Cum în România toate lucrurile sunt la ofertă, şi
iarna este de trei luni plus una gratuit. De obicei,
lucrurile la ofertă sau gratuite sunt de proastă
calitate, însă luna asta de iarnă venită în martie este
de cea mai bună calitate, pentru că studenţii
Facultăţii de Jurnalism a Universităţii Hyperion au
fost vizitaţi de curând de partenerii spanioli de la
ARJÉ Formacion, în cadrul proiectului VEHMED.
Plini de optimism şi încredere, experţii madrileni au
încercat să ne transmită şi nouă câte ceva din
gândirea occidentală, măcar pentru a ne estompa
tendinţa de auto-subestimare.
Ei sunt specialişti, iar noi tineri plini de forţă, purtând
în sânge visul de a deveni jurnalişti; ei joacă rolul de

artist, iar noi pe cel de material care se lasă
modelat. Cu ajutorul primit, putem profita de toate
oportunităţile pentru a ne îndeplini visurile. Cu
siguranţă, va ieşi ceva genial din toate
workshop-urile făcute împreună cu oaspeţii spanioli.
A rămas o lună până la Paşte şi poate ar fi ocazia
să vedem valoarea spirituală a acestei sărbători. În
acest sens, în paginile prezentului număr puteţi citi o
trecere în revistă a mănăstirilor din Moldova, dar şi
o scurtă biografie al noului Papă Francisc.
Fiindcă veni vorba despre Suveranul Pontif, acesta
este un fan al fotbalului şi probabil că aşteaptă, ca
noi toţi, turneul final al Campionatul Mondial din
Brazilia. Din acest punct de vedere, ultimele zile au

fost marcate de meciurile tricolorilor, care încearcă
să se califice la Mondialul din 2014. Partida
României de la Budapesta a stârnit pasiuni, iar în
acest număr vă oferim o perspectivă inedită asupra
confruntării fotbalistice româno-maghiare: meciul
văzut de sătenii vârstnici în Ţinutul Secuiesc.
Şi cum orice lucru început are şi un sfârşit, mă înclin
în calitatea de redactor-şef al HYP NEWS. Mi-a
făcut o deosebită plăcere să pot exersa în voie ceea
ce îmi place cel mai mult: jurnalismul.
Începând cu numărul viitor, o primim cu braţele
deschise şi îi dorim mult succes Alexandrei Dogaru,
noul redactor-şef al publicaţiei.
Să aveţi o primăvară minunată!
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Viaţa de cămin a unei viitoare jurnaliste
E neplăcut să-ţi părăseşti familia şi să te muţi într-un alt oraş, alături de oameni cărora nu le ştii obiceiurile. Orice început e
greu, dar totul intră pe un făgaş normal atunci când îţi faci noi prieteni şi te obişnuieşti cu ritmul alert al Bucureştiului.
Primele zile au fost groaznice. Unde e
mama?! Unde e bunica, cea care îmi făcea
mereu de mâncare?! Unde e tata să mă
apere?! Numai gânduri negre: oare ce fac,
oare mă voi descurca, oare mami mă aude
dacă o strig?! Se vedeau deja diferenţele
dintre mine şi celelalte colocatare, cea mai
mare fiind somnul. Fiecare era obişnuită să
adoarmă şi să se trezescă la anumite ore.
Dar cu respect şi toleranţă am trecut peste
asta. Cu trecerea zilelor „dracul nu mai era
atât de negru“: am început să mă apropii
de câteva fete care mi se păreau mie a fi
„normale“, am căutat să am ce vorbi cu ele,
să văd dacă suntem pe aceeaşi lungime de
undă. Şi nu m-am înşelat în privinţa lor, erau
chiar de treabă şi s-au dovedit a fi exact
cum credeam eu.
În zilele noastre, fata speriată de pe 28
septembrie nu mai e aşa îngrozită de ce se
întâmplă în jurul ei, acum totul este normal:
oamenii din cămin gătesc, dorm, petrec şi,
din când în când, învaţă.

// Foto: www.alivelimo.com, www.photl.com
Cămin?! Mă îngrozea ideea de a convieţui
cu altcineva, de a-mi împărţi cu alţii
lucrurile, chiar şi o sticlă de apă. Voiam să
fiu singură, dar ştiam că asta nu se poate
- ăsta este firul vieţii: cu cât creştem, cu atât
trebuie să ne adaptăm noilor provocări.
Dar hai să o luăm cu începutul: pe 28
septembrie, am venit să-mi iau în primire
camera de cămin, împreună cu o prietenă.
Când am ajuns la cămin, am înţeles că vom
mai avea încă o colegă. Am avut un şoc în
momentul ăla: hai, cu o fată înţeleg, dar trei
fete într-o cameră?! Mă ducea gândul la un
singur cuvânt: SCANDAL!

M-am calmat şi am încercat să văd partea
plină a paharului: eram cu o fată pe care
deja o cunoşteam, dar totuşi urcam încet pe
scări, nu ştiu ce aşteptam să se întâmple…
Am ajuns în cameră, cealaltă colegă deja
era acolo, ne aştepta. Am făcut cunoştinţă
şi încercam să ne punem la punct fiecare
detaliu: alegerea patului, alegerea noptierei,
dar şi cea a şifonierului etc. Deja a intervenit
o dilemă: în cameră nu erau decât două
şifoniere! Am rezolvat problema calm
- eu mi-am pus hainele alături de cele ale
prietenei mele, iar cea de-a treia bineînţeles
că a fost prima venită, prima servită.

Cum arată o zi normală în Căminul
Hyperion? Ca o studentă conştiincioasă,
de dimineaţă mă duc la facultate. Trezirea
se face undeva pe la 6:00, până mă
aranjez şi mă pregătesc se face ora de
plecare, 7:20. În fiecare dimineaţă o văd
pe femeia de serviciu pe holurile căminului,
cu mărgelele la gât şi cu mopul în mână,
încercând să curaţe toată mizeria lăsată
în urma petrecerilor din noaptea trecută.
Petrecerile sunt frumoase, dar şi acestea îşi
au rostul lor, pe care unii studenţi nu îl ştiu.
Sesiune?! Un cuvânt pe care petrecăreţii
nu îl ştiu decât în anul III, la licenţă. E rău
să vrei să înveţi, să ştii că mâine vei da un
examen şi să te rogi la Dumnezeu şi la toţi
sfinţii posibili pentru un moment de linişte.
Cer prea mult în viziunea unora, iar replica
pe care majoritatea o spun este: „Ce ţi-a
trebuit cămin, du-te la apartament dacă vrei
linişte!“.
Dar să revenim unde am rămas, înainte
de paranteza cu petrecăreţii. Vin de la
facultate, obosită bineînţeles, pentru că
mi-am pus toţi neuronii în mişcare. Mănânc
şi mă delectez puţin pe Facebook, să
văd cine ce a postat, să mai râd de unele
persoane şi de nivelul scăzut de gândire al
acestora.
Aştept Observatorul orei 16:00, cu Mihaela
Călin, sperând ca, într-o bună zi, să fie

Campanie umanitară a Universităţii Hyperion
pentru copiii defavorizaţi
În perioada 19 februarie – 19 aprilie,
Universitatea Hyperion din Bucureşti
desfăşoară o campanie umanitară pentru
copiii defavorizaţi.
Sub lozinca „Hyperion pentru educaţie:
Ne pasă! Dăruim zâmbete!“, studenţii şi
profesorii acestei instituţii au strâns deja 3

saci de jucării şi cărţi de care se vor bucura
copiii din centrul de zi „Licurici“ din Sectorul 3.
În această campanie, familia numeroasă
a Universităţii Hyperion şi-a propus să ofere
bucurie copiilor cu ocazia Paştelor. Acţiunea
de colectare are loc la parterul corpul B al
Universităţii Hyperion din Calea Călăraşilor

numărul 169, Sector 3, Bucureşti.
Şi voi puteţi să contribuiţi pentru această
cauză nobilă, trecând pe la sediu şi dăruind
o jucărie sau o carte, participând astfel la
dezvoltarea educaţiei româneşti!
ALEXANDRA DOGARU

Observatorul cu Mihaela Georgescu, un vis
pe care poate într-o bună zi îl voi implini.
După Observator, încerc să citesc câteva
lucruri predate la facultate, despre ce
trebuie să fac ca să fiu o bună jurnalistă.
Totul se încheie cu o durere de cap, sunt
lucruri grele pe care trebuie să le reţin. Dar
măcar mă alină un gând: ştiu că, atunci
când voi termina facultatea, voi fi ce mi-am
dorit toată viaţa, o bună jurnalistă, şi îi voi
lua interviu chiar lui Obama în persoană!
În încheiere, pot spune doar ca orice lucru
are un început, dar şi un sfârşit, iar atunci
când voi termina facultatea şi mă voi muta
din cămin, îmi voi aduce aminte numai
lucruri frumoase şi plăcute: despre nebuna
mea colegă de cameră, despre cum făceam
clătite la miezul nopţii şi cum povesteam şi
râdeam despre băieţi. Toate îmi vor lipsi!
MIHAELA GEORGESCU
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Cu un pas mai aproape de visul meu
Îmi doresc să ajung prezentator TV, iar proiectul VEHMED este foarte potrivit în dezvoltarea noastră ca viitori jurnalişti:
prin intermediul lui învăţăm concret ce înseamnă munca în televiziune.

// Andreea Pîrvu în ministudioul HYP TV (foto: HYP NEWS)
În urmă cu mai mult de un an eram o elevă
de liceu în lumea matematicii. M-am înscris
la un liceu economic fără să stau prea mult
pe gânduri, fără să fiu cu adevărat atrasă
de acest domeniu, dar influenţată de cei din
jurul meu.
Am început liceul şi, odată cu asta, au
apărut şi problemele mele. Întrucât din
şcoala generală nu am venit cu o bază de
cunoştinţe, am început să am remuşcări la
începerea cursurilor şi am intrat chiar într-o
uşoară depresie din această cauză. Iniţial,
eram foarte convinsă că, la sfârşitul primului
semestru, mă voi transfera la un alt liceu
cu profil uman. Dar, trecând timpul, m-am
acomodat şi m-am conformat mediului,
chiar dacă nu era pe placul meu. La finalul
primului semestru am decis să îmi asum
riscul de a rămâne în continuare într-un
liceu economic, cel puţin de curiozitate, şi
aşa am şi făcut timp de patru ani.
Eram în ultimul an de liceu, mă pregăteam
intens pentru susţinerea examenului
de bacalaureat. Timpul şi emoţiile mă
presau, întrucât mai era puţin timp până
la absolvirea liceului şi eu încă nu eram
hotărâtă asupra facultăţii unde vreau să
îmi continui studiile. Un lucru însă era cert:
domeniul economic nu era făcut pentru
mine şi nici eu nu mi-aş fi dorit să fiu făcută
pentru asta. Aşadar, fără să stau prea mult
pe gânduri, am zis că mă voi orienta către
ceva care îmi place cu adevărat, fără să mai
ţin de cont de influenţa persoanelor din jur.
În consecinţă, am ales să mă orientez către
televiziune, un domeniu foarte atractiv din
punctul meu de vedere.
Unul din visele meu este de a ajunge
prezentator TV, iar singura facultate care
mă putea învăţa ceea ce mă interesa era
Facultatea de Jurnalism. Aşa am ales

Universitatea Hyperion, din dorinţa de a
învăţa într-o instituţie privată şi deoarece
aceasta era printre cele mai apropiate de
casa mea.
Încă din ziua de deschidere a anului
universitar, am fost foarte încântată la

HYP TV

vederea orarului, care includea cursuri
de teleleviziune şi radio în ministudiouri
adevărate. Iar încântarea mea a continuat
odată cu începerea efectivă a cursurilor,
întrucât mi-a dezvoltat şi mai mult interesul
pentru televiziune. Am aflat multe lucruri
interesante şi câteva dedesupturi ale
acestei meserii, iar sfaturile constructive
de la profesori le primesc întotdeauna cu
bucurie.
Un alt lucru descoperit în cadrul Facultăţii de
Jurnalism a fost VEHMED, un proiect foarte
potrivit în dezvoltarea noastră ca viitori
jurnalişti, prin intermediul căruia învăţăm
concret ce înseamnă munca în televiziune.
Apreciez enorm în practica în locul teoriei,
deoarece consider că este indispensabil să
învăţăm lucrurile în mod concret şi să ne
lovim de adevăratele probleme, decât să
învăţăm pe de rost nişte teorii neînţelese cu
adevărat.
În proiectul VEHMED, deşi sunt înscrisă
doar de anul trecut, am învăţat lucruri
esenţiale pentru cariera pe care mi-o doresc
în viitor, am interacţionat cu oameni noi
şi am înţeles mai bine ce înseamnă în TV
munca de echipă. Pe lângă aceste lucruri,
proiectul a presupus şi o întâlnire cu un
consilier psihologic care m-a făcut să înţeleg
mai bine că succesul presupune în primul
rând asumarea eşecului.
Întâlnirea cu experţi din Spania a fost o
experienţă unică pentru mine: a fost prima
dată când am interacţionat cu profesori din
altă ţară şi am rămas plăcut impresionată.
Am văzut în ei nişte oameni în primul rând

Mulţi dintre studenţii Facultăţii de Jurnalism din cadrul
Universităţii Hyperion din Bucureşti fac parte din proiectul
„VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor
practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru
studenţi”, proiect care presupune punerea în practică a
teoriei de la cursuri într-un mod mai solicitant, interesant şi
mai activ.
HYP TV este o mică televiziune sau un ministudio în care
programele şi emisiunile sunt propuse şi create de către
studenţi pentru studenţi. În această întreprindere simulată,
fiecare student trece prin toate etapele necesare pentru
a ajunge un bun om de televiziune, de la moderator la
cameraman, de la reporter la monteur şi tot aşa.
Subiectele emisiunilor HYP TV variază din ce în ce mai
mult, dar nu se îndepărtează de grupul ţintă, majoritatea
rubricilor rămânând în sfera social-culturală.
Viaţa studenţească este reflectată prin cele mai bune
subiecte de interes social şi, bineînţeles, studenţeşti, în
emisiuni realizate exclusiv de studenţi.
După mai bine de un an de emisie, HYP TV speră
că emisiunile v-au încântat şi se bucură că numărul
vizionărilor creşte de la zi la zi.
Vă aşteptăm cu idei, sugestii sau propuneri de colaborare,
pe adresa de e-mail hyptv@yahoo.com,
pagina de Facebook www.facebook.com/HypTv
sau pe canalul www.livestream.com/hyptv.

deschişi şi calzi la suflet, apoi nişte profesori
bine pregătiţi profesional. Iar modul în care
ei s-au implicat în acest proiect mi-a dat
încredere în sfaturile lor, pe care le voi folosi
la momentul potrivit.
Ceea ce îmi doresc de la proiectul VEHMED
este să continuăm cu practica în televiziune
şi să aprofundăm şi mai mult acest
domeniu. Vreau să nu ne limităm la ceea ce
am învăţat până acum, ci, din contră, să fim
ajutaţi să ne dezvoltăm profesional suficient
încât, la terminarea facultăţii, să fim pregătiţi
cu adevărat să intrăm în piaţa media.
În afara acestui proiect, am avut ocazia
să cunosc televiziunea în mod concret.
Am participat la mai multe emisiuni de tip
reality-show şi am avut şansa să intru în mai
multe platouri de emisie cu audienţă mare
în România. Am văzut că o emisiune de 2
ore pe TV se face în 12 ore, poate chiar mai
mult, cât de importantă este colaborarea
şi că fără muncă de echipă în televiziune
nu poţi realiza absolut nimic. Deşi lucrurile
nu sunt deloc simple cum le-am perceput
înainte la TV, totuşi continui să îmi doresc
să activez în acest domeniu şi să îmi asum
toate riscurile.
Până acum, nu am avut modele pe care să
vreau să le urmez, considerând că este mai
bine să îmi pun amprenta personală şi să nu
idolatrizez un om de presă.
Nu regret nicio secundă că am ales
Jurnalismul, ba, din contră, este una din
deciziile de care sunt foarte mandră.
ANDREEA PÎRVU
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Experţii din Spania oferă sfaturi
În perioada 12-15 martie 2013, María Rodríguez, Belén Etxebarria şi David Velasco, experţii
partenerului transnaţional ARJÉ Formacion din Spania, s-au aflat în mijlocul studenţilor de la
Universitatea Hyperion, în cadrul proiectului VEHMED.

Trei personalităţi distincte
formează o echipă
omogenă

Jurnalistul „trebuie să-şi
menţină un optimism tânăr
şi să aibă mereu curiozităţi“

Spanioli de la ARJÉ Formacion au în comun pasiunea
pentru munca depusă, flexibilitatea programului de lucru
şi toţi adoră muntele.

Peste 30 de studenţi din proiectul VEHMED au luat parte
la sesiunea de dezbateri susţinută de experţii partenerului
transnaţional ARJÉ Formation. La sfârşitul cursurilor, doi
dintre experţii spanioli, MARÍA RODRÍGUEZ şi
BELÉN ETXEBARRIA, ne-au răspuns la câteva întrebări.

Chiar dacă este una dintre instituţiile
de învăţământ private din Bucureşti,
Universitatea Hyperion este printre cele mai
bune din Capitală. Şi asta nu doar datorită
condiţiilor şi dotărilor de care dispune, ci
şi proiectelor pe care le desfăşoară de ani
buni, dintre care cel mai prestigios este
VEHMED. Acest proiect este finanţat din
fonduri europene şi are, pe lângă partenerii
din România, şi unul transnaţional – ARJÉ
Formacion, din Spania, specializat în
educaţie, cultură şi formare profesională.
Implicarea ARJÉ Formacion în proiectul
VEHMED are la bază dezvoltarea mediilor
de comunicare pentru studenţi şi a
abilităţilor practice pentru ca aceştia să
poată intra pe piaţa muncii.
Viitorii jurnalişti, deocamdată studenţi,
beneficiază de cea mai bună consiliere,
oferită de experţii români, cat şi de cei
spanioli.
În luna martie, studenţii de la Hyperion
s-au întâlnit cu María Rodríguez, Belén
Etxebarria şi David Velasco, toţi trei experţi
din partea ARJÉ Formacion.

María Rodríguez are 44 de ani şi lucreaza
de mai bine de trei ani în ARJÉ, unde este
director de consultanţă în comunicare şi
îmbunătăţirea abilităţilor intervievaţilor
pentru diferiţi angajatori.
Belén Etxebarria are 40 de ani şi, la fel ca
María Rodríguez, este de peste trei ani în
ARJÉ, iar postul pe care îl deţine este de
director de comunicare şi marketing.
David Velasco are 40 de ani, lucrează în
ARJÉ din 1999 şi a ocupat toate posturile,
ajungând să fie în prezent managerul
companiei.
Toţi aceşti experţi spanioli au în comun
pasiunea pentru munca depusă,
flexibilitatea programului de lucru şi, ca
totul să fie în concordanţă cu personalitatea
fiecăruia, toţi adoră muntele. Pentru că este
mare lucru să vezi cum trei personalităţi
formează o echipă omogenă, care este gata
să le ofere tinerilor studenţi noi sfaturi pentru
când vor intra pe piaţa muncii, experţii
spanioli au fost foarte îndrăgiţi, câştigând un
loc în mintea fiecărui participant la proiect.
MINODORA BOBOŞATU

// María Rodríguez şi Belén Etxebarria (foto: HYP NEWS)
HYP NEWS: Cât de importante credeţi
că sunt aceste stagii de pregătire pentru
studenţi şi cât de mult credeţi că ar conta
experienţa în presă?
MARÍA RODRÍGUEZ: Eu cred că la această
întrebare fiecare îşi poate da răspunsul.
Comparaţi-vă cu ceilalţi colegi care nu fac
aceste stagii de pregătire şi veţi vedea ceea
ce ei pierd şi ceea ce voi câştigaţi. Aici se
dezvoltă o formă de a lucra.
HYP NEWS: Ce credeţi că este mai
important pentru un tânăr aspirant:
pregătirea profesională sau modul în
care se prezintă la interviu?
MARÍA RODRÍGUEZ: Ambele, deoarece
la un interviu poţi arăta o imagine diferită a
capacităţii profesionale pe care o ai. Dacă
nu ai capacitate profesională, poţi trece de
interviu, dar nu şi de ceea ce presupune
job-ul.

// Experţii spanioli în mijlocul studenţilor români (foto: HYP NEWS)

HYP NEWS: Puteţi face o comparaţie
între studenţii din România şi cei din
Spania?

MARÍA RODRÍGUEZ: Sunteţi foarte
asemănători. La toţi se întâmplă acelaşi
lucru: în ultimul an vă puneţi în situaţia de a
vă căuta un job, toate visele pe care le-aţi
avut până atunci se duc şi, într-un timp
foarte scurt, trebuie să decideţi ce vreţi să
deveniţi.
HYP NEWS: Dacă aţi sintetiza, care ar
fi cel mai important sfat pe care l-aţi da
unui student la jurnalism?
BÉLEN ETXEBARRIA: Să nu piardă
niciodată curiozitatea, să nu înceteze
niciodată să înveţe, să observe întotdeauna
ce este în jurul lui, să nu creadă niciodată
că totul este făcut. Lumea se schimbă în
fiecare zi. Va lucra cu siguranţă în multe
medii, în firme diferite, în ţări diferite şi
trebuie să fie pregătit pentru toate aceste
lucruri. Trebuie să-şi menţină un optimism
tânăr şi să aibă mereu curiozităţi. Pentru
mine asta este cel mai important.
Interviu realizat de
ALEXANDRA IACOBESCU
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viitorilor jurnalişti din România
„Un periodista de éxito“ - „un jurnalist de succes“
În vizitele de lucru pe care le-au avut cei de la ARJÉ Formacion în România, am încercat să descifrăm tainele slujbei
de jurnalist, iar formula „un periodista de éxito“ , „un jurnalist de succes“, am auzit-o de atâtea ori, încât noi, cei care am
participat la workshop-urile cu experţii spanioli, vom deveni cu siguranţă excelenţi oameni de presă!
din lucrurile interesante pe care le-am aflat
de la experţii spanioli este să nu uităm că
suntem într-un permanent interviu. Dacă
nu se leagă nimic în viitorul apropiat, o
colaborare sau o slujbă permanentă, nu se
ştie când îţi foloseşte pe termen lung. La
fel de important este să păstrezi pe cât se
poate relaţiile cu toate sursele, pentru că
nici nu-ţi dai seama cât îţi vor trebui la un
moment dat.

// Activitate intensă în ministudioul TV (foto: HYP NEWS)
Pe peretele redacţiei HYP NEWS a
înflorit un Harlem Shake al gândurilor
tuturor colegilor care participă la proiectul
VEHMED. Spun Harlem Shake, pentru
că hârtiuţele afişate au diverse culori,
iar gândurile împărtăşite sunt extrem de
diferite. Pe unul dintre bileţete am citit aşa:
„Am plâns când am picat examenul de
admitere la Facultatea de Jurnalism de stat,
acum mă bucur, pentru că aici, la HyperionJurnalism, am tot ce vreau“.
Adevărul este că, aşa cum ora de fizică
se face la laborator, cea de chimie, la
fel, jurnalismul ar trebui să se facă într-o
redacţie sau pe teren. Oricum am privi,
practica e mama însuşirii complete a unei
meserii, îţi dă o viziune completă asupra
domeniului pe care ţi l-ai ales şi te face să
te gândeşti: să continui, este pentru mine,
fac faţă?
Proiectul VEHMED în care este implicată
Facultatea de Jurnalism a Universităţii
Hyperion este exact ce-ţi trebuie ca să intri
cu ochii deschişi în branşa aleasă, după ce
termini facultatea, sau, de ce nu, chiar în
timpul ei. Ai la dispoziţie un ministudio de
televiziune şi o redacţie de presă scrisă.
Toate, sub îndrumarea unor experţi care
evident că lucrează în domeniu. Astfel, poţi
să fii operator, reporter, moderator, editor de
montaj, regizor de emisie sau producător de
emisiune la HYP TV, la fel de bine cum poţi

să fii redactor în orice domeniu alegi, la HYP
NEWS. Pe lângă faptul că poţi descoperi
care este domeniul în care te descurci cel
mai bine, vezi, pe bune, cu ce se mănâncă
meseria de jurnalist.
Bun, am făcut practică. Dar cum îmi găsesc
şi un loc de muncă? Ce fac atunci când
ajung la un interviu? Sau cum fac să ajung
la unul, adică să sparg bariera trierii online
a CV-urilor şi să mă găsesc faţă în faţă
cu angajatorul? Aici a intervenit sarcina
partenerului spaniol din proiectul VEHMED,
respectiv ARJÉ Formacion, prin experţi
veniţi de la Madrid să ne iniţieze în arta
căutării şi găsirii unui loc de muncă. Şi, de
ce nu, să ne povestească despre cum merg
lucrurile în Spania, că tot avem în sânge
mitul plecatului din ţară. Şi cum nu vrem
să ne stricăm coloana vertebrală la cules
de căpşuni, preferăm să rămânem verticali
ca oameni de presă şi să aflăm care sunt
şansele de a lucra în domeniul ales, într-o
ţară străină.
În vizitele de lucru pe care le-au avut cei de
la ARJÉ Formacion în România, am încercat
să descifrăm tainele slujbei de jurnalist, iar
formula „un periodista de éxito“, „un jurnalist
de succes“, am auzit-o de atâtea ori, încât
noi, cei care am participat la workshop-urile
cu experţii spanioli, nu mai avem nicio
scăpare: vom deveni cu siguranţă excelenţi

oameni de presă! Experienţa spaniolă a
venit ca cireaşa de pe tort, o încununare a
tuturor orelor de practică făcute în studioul
HYP TV şi în redacţia HYP NEWS.
Acum, ştii să foloseşti camera, să ţii
microfonul sau reportofonul în mână şi să
pui întrebările potrivite, să scrii un articol
de ziar sau să faci fotografii. Dar cum vinzi
ceea ce ştii? Cum te vinzi pe tine, ca să
te faci remarcat pe piaţa media? Cum îţi
promovezi ideile, prin ce mijloace? Unul

Ce a dat uşurinţă orelor de lucru pe care
le-am făcut cu vizitatorii spanioli a fost
nota relaxată cu care aceştia au abordat
problemele, destul de serioase, de altfel.
Faptul că am interacţionat cu ei ca între
prieteni ne-a ajutat să ne deschidem în
faţa lor, să scăpăm de inhibiţii şi să arătăm
cât mai mult din potenţialul nostru creator.
Astfel, am avut o colaborare excelentă
şi ne-am văzut în diverse posturi, de la
angajatori (şi asta pentru a ne pune în
pielea celor care caută profesionişti media),
până la potenţiali angajaţi, exerciţii care nu
au făcut nimic altceva decât să ne stimuleze
creativitatea şi să ne facă să ne descoperim
atuurile. Pentru că teoria o putem învăţa cu
toţii, practica o putem face fiecare, mai bine
sau mai stângaci, dar ceea ce va conta la
selecţia finală este faptul că ştim şi putem
arăta cu ce suntem mai buni, profesional
vorbind, decât colegii de facultate sau decât
cei care ocupă deja posturile la care râvnim.
Sunt sigură că fiecare dintre colegii mei
şi-a dat seama ce înseamnă a-ţi căuta un
loc de muncă, în această perioadă dificilă
din punct de vedere economic, şi că a prins
cel puţin un pont pentru a se descurca la
angajare, de acum înainte. Pe piaţa muncii
suntem o „legătură“ de tineri care vor să se
vândă. Depinde de noi ca preţul să nu fie...
un leu.
MIHAELA COŞERARIU

// Şedinţă de redacţie la presă scrisă (foto: HYP NEWS)
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Satisfacţie profesională
şi mulţumire sufletească prin muzică
Puterea muzicii constă în faptul că ea se adresează direct sufletului. Şi în sufletul lui LIVIU ION, în vârstă de 31 ani,
absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, secţia dirijat cor academic, se găseşte această frumoasă
muzică. Din păcate, darul muzicii nu ţine şi de foame. În aceste vremuri zbuciumate, în care tot mai greu se găseşte un job
bine plătit, şi absolvenţii Universităţii de Muzică se confruntă cu dificultăţile vieţii.
Însă mi s-a oferit şansa de a ocupa postul de dirijor în
cadrul Asociaţiei Tinerilor Muzicieni, dar eram obligat
să lucrez în week-end. Mi-a părut foarte rău, însă
eu nu pot lucra sâmbăta, din cauza orientărilor mele
religioase. Chiar dacă iubesc muzica foarte mult, locul
pe care îl ocupă Dumnezeu în viaţa mea este unul şi
mai important.
Şi pasiunea ta pentru muzică? Bănuiesc că nu ai
lăsat-o baltă.
Tot Dumnezeu a fost acela care mi-a oferit şansa de
a-mi expune capacităţile muzicale şi, totodată, de a mă
bucura de ele. În cadrul Bisericii există un cor de tineri
de care mă ocup, de asemenea sunt pianist şi sunetist.
Nu sunt plătit pentru acest lucru, dar o fac cu mare
bucurie.
Eşti mulţumit de ceea ce faci? Nu ţi-ai dori mai
mult de atât?
Oricine şi-ar dori mai mult… Chiar dacă grupul
vocal pe care-l conduc este format din amatori,
cu aceştia pot spune că am avut multe realizari
profesionale. Am înregistrat un CD, am participat
la concursuri naţionale şi am avut chiar câteva
concerte în diferite oraşe ale ţării. Acest lucru îmi
aduce multă satisfacţie profesională şi mulţumire
sufletească.

// Foto: arhiva personală a lui Liviu Ion
Cum ţi-ai descoperit pasiunea pentru muzică?
De mic copil mi-a plăcut muzica, pentru că în
familia mea s-a cântat dintotdeauna. Bineînţeles că
a existat şi un punct de cotitură, când am luat
hotărârea de a urma cursurile Universităţii Naţionale
de Muzică.
Ce te-a determinat să urmezi această cale?
Am ştiut de la început că nu pentru câştiguri prea
mari fac acest lucru, dar, odată născută această
dorinţă, nu m-a lăsat până nu s-a realizat. Am mers
de câteva ori la cursuri din cadrul Conservatorului,
împreună cu un bun prieten care deja era student
acolo, şi atunci am realizat cât de multă bucurie
aduce muzica.

Ce studii ai urmat în cadrul acestei Universităţi?
Am absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicală, dar
cu precădere m-a interesat secţia dirijat cor academic.
Însă mă pasionează atât pianul, cât şi chitara, dar pe
plan personal, nu profesional.
În prezent lucrezi în urma acestor studii?
Lucrez, dar nu pe plan muzical. Momentan,
sunt asistent manager la o firmă de producţie
ziare.
Dar slujba asta nu are deloc legătură cu muzica.
Cum ai ajuns să lucrezi în acest domeniu?
Ştim cu toţii că în ziua de astăzi e foarte greu să-ţi
găseşti un job în urma studiilor, fără experienţă…

Holland Education Day
Holland Education Consortium, în colaborare
cu EDMUNDO (un serviciu gratuit de consiliere
pentru studii în străinătate) a prezentat
joi, 14 martie, la Bucureşti, o structură
de programe pentru studenţii doritori de
studii în afara României. Evenimentul s-a
numit Holland Education Day şi la el au
participat peste 50 de studenţi din toată
ţara, oaspetele de onoare fiind ambasadorul
Olandei în România, Matthijs van Bonzel.
Holland Education Consortium (HEC) este o
colaborare între universităţi din Olanda care
oferă programe de studiu complementare.
Aceste universităţi au o ofertă extrem

de largă de domenii de studiu: afaceri şi
management, tehnologie şi ştiinţe naturale,
filologie şi ştiinţe umaniste sau sociale.
În cadrul HEC se găsesc atât universităţi
de cercetare, cât şi universităţi de ştiinţe
aplicate. Un tânăr român are acces la
universităţile de cercetare numai după
finalizarea unui an de studiu la o facultate
în România sau într-o altă ţară. Costurile
de şcolarizare pentru studiile de licenţă /
master ajung la 1.835 de euro pe an, cu
posibilităţi de ajutor financiar din partea
guvernului: Loan Tuition Fees (împrumut
cu rambursare la doi ani după terminarea

Ce sfat le poţi da tinerilor? Să se axeze pe ceea ce
se caută şi aduce mai mulţi bani sau să facă pur şi
simplu ceea ce le place?
Cred că fiecare dintre noi vrem să facem ceea ce
ne place şi să ne aducă şi câştiguri mari, bineînţeles,
însă, după părerea mea, nu e aşa uşor. Lucrul acesta
depinde de fiecare persoană în parte, pe unii îi
interesează doar să câştige bani mulţi, iar pe alţii
îi interesează să facă ceea ce le place. Cum am mai
spus, ideal ar fi să le avem pe amândouă. Personal,
eu sunt mulţumit pentru că am un job din care să
trăiesc decent şi, pe lângă acesta, pot face şi ceea ce
îmi place. Important e să ne fie bine, orice decizie am
lua.
Interviu realizat de COSMINA TUDOR

studiilor, în rate stabilite de aceeaşi
autoritate) şi Student Grant Job part-time
(pentru studenţi care demonstrează că au
o slujbă pe termen lung; grantul este în
valoare de aproximativ 250-500 de euro pe
lună, la care se mai adaugă un abonament
de transport gratuit în Olanda).
Universităţile de cercetare au 18 locuri
disponibile, iar accesul se face pe bază
de diploma de Bacalaureat plus un an
universitar. Universităţile de ştiinţe aplicate
au 43 de locuri disponibile, iar accesul se
face doar pe baza diplomei de Bacalaureat.
Mai multe detalii găsiţi pe
www.hollandeducationconsortium.nl.
ROXANA LELCU

// Foto: www.hollandeducation.ro

7

HYP NEWS // NR. 14 // 28 MARTIE 2013

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Noi sfaturi pentru
acordarea primului ajutor
Trebuie să fim mereu pregătiţi pentru situaţiile limită în care ni se cere ajutorul.
Şi cum putem fi mai bine pregătiţi decât prin documentare continuă şi iniţiativă
spre dorinţa de a face bine?
Aşa cum am văzut şi în articolul anterior
despre primul ajutor, apărut în numărul
13 al publicaţiei HYP NEWS, ne întâlnim
tot mai des cu situaţii în care se impune
acordarea acestuia. În cazul în care nu
suntem specialişti în acest domeniu, dar
vrem să învăţăm să acordăm primul ajutor
în situaţiile cele mai des întâlnite, ne putem
înscrie în programe de voluntariat ale
organizaţiilor non-guvernamentale sau pur
şi simplu ne putem documenta din diversele
materiale informative despre acest domeniu.
Dacă doriţi să învăţaţi lucrurile esenţiale
despre acordarea primului ajutor, dar şi să
mergeţi ceva mai în detaliu, vă puteţi înscrie
voluntar la Crucea Roşie. Pot să spun din
experienţă că o să fiţi capabili, în caz de
nevoie, să reuşiţi să salvaţi vieţi cu ajutorul
informaţiilor aflate de acolo.
Acum haideţi să vedem o situaţie foarte des
întâlnită în care trebuie să ştim să acordăm
primul ajutor - este vorba despre durerea de
dinţi şi de măsele. Probabil fiecare dintre noi
s-a confruntat cel puţin o dată în viaţă cu o
durere de măsele. Sau, dacă am fost mai
norocoşi şi nu am avut astfel de probleme,
am auzit măcar un prieten care suferea de o
astfel de durere.
Specialiştii ne recomandă ca, în cazul
în care suferim de o astfel de afecţiune
acută, să clătim gura cu apă călduţă şi
să folosim aţa dentară pentru a elimina
resturile alimentare rămase între dinţi şi
măsele. Dacă apare o inflamaţie, puneţi
o pungă cu gheaţă pe obraz timp de cinci
minute. Nu trebuie să punem absolut nimic
pe gingie, existând riscul de a ne produce
arsuri. Până ajungem la medic, putem să
luăm un analgezic pe cale orală pentru
ameliorarea durerii. În cazul în care, în
urma unui accident, s-a produs ruptura

INFO

Cabaretul
Crazy Horse
la Bucureşti
Crazy Horse Paris prezintă
în premieră la Bucureşti
spectacolul Forever Crazy,
într-o serie de patru
show-uri care se vor desfăşura
la World Trade Plaza. Seria de
evenimente este organizată
de Amphitrion şi va avea loc în
perioada 23 – 26 mai 2013.
Timp de patru zile, stilul original
şi sofisticat al fermecătoarei
capitale franceze va fi recreat
într-un spaţiu special amenajat
care va reda atmosfera
renumitului cabaret Crazy
Horse.
Cu dansatoare din peste 15
ţări, Forever Crazy reprezintă
un omagiu adus feminităţii
absolute, Loulou de Paris, Mina
Velours, Lila Magnetic, Nooka
Karamel fiind doar câteva dintre
artistele senzuale ce vor aduce
frumuseţea clasică şi şarmul
parizian.
COSMINA TUDOR

// Foto: www.woodboroughhouse.com
unuia sau a mai multora dintre dinţi, curăţaţi
cu grijă zona afectată cu o substanţă
dezinfectantă. Puneţi o pungă plină cu
gheaţă pe zona afectată pentru a evita pe
cât posibil inflamarea ei. Dacă fractura a
creat o margine ascuţită, acoperiţi-o cu
ceară pentru a preveni rănirea gingiei sau
a obrajilor. Mergeţi la dentist cât de repede
posibil.
În continuare vom afla cum să acordăm
primul ajutor în cazul în care suntem
martorii unei situaţii în care cineva a avut
leziuni oculare. Ochiul poate fi lezat prin
pătrunderea unor corpi străini sau prin
contactul cu unele substanţe chimice. În

situaţia în care există suspiciuni privind
pătrunderea unui corp străin intraocular
se recomandă evitarea frecării ochiului,
deoarece prin această manevră se poate
agrava leziunea. De asemenea, se
recomandă spălarea ochiului cu apa călduţă
(după ce iniţial ne vom fi spălat pe mâini cu
săpun) şi încercarea de a extrage obiectul
în cazul în care acesta este vizibil. În situaţia
în care ochiul a fost expus substanţelor
chimice, este recomandată spălarea cu apă
călduţă timp de zece minute şi prezentarea
de urgenţă la medic.
FLORIN IRIMIA

// Foto: www.sapteseri.ro

Preselecţii pentru SDK World Battle Tour

// Foto: www.sdkeurope.com

SDK Europe Battle este unul dintre cele mai
prestigioase evenimente derulate vara şi
punctul culminant al SDK Europe, cea mai
mare tabără de street dance din Europa.
Cei mai buni dansatori din lume, din ţări ca
Japonia, Franţa, Suedia, Germania, Brazilia
şi, mai nou, Romania, vor concura în
această competiţie a pasionaţilor de street
dance şi battle-urile din această cultură.
SDK Europe (Street Dance Kemp Europe)
este cea mai mare tabără de street dance
din Europa şi una dintre cele mai mari din
lume. Peste 40 de coregrafi de renume
internaţional predau acolo anual şi peste
3.000 de dansatori iau parte la cursurile în
aer liber timp de o săptămână. Evenimentul
se derulează anual, în prima săptămână

din iulie, în Cehia. În 2013, dansatorii din
toate colţurile lumii sunt aşteptaţi la ediţia
aniversară de 10 ani, între 4 şi 14 iulie 2013
în Cehia
Pentru prima dată în istoria SDK, dar şi a
comunităţii autohtone de dansatori, una
din ţările organizatoare a turneului SDK
World Battle Tour este România, prin Simply
That Dance School, organizator principal,
şi Dance Prestige, partener principal în
organizarea acestui eveniment.
Vă invităm pe această cale să participaţi
la concurs, să câştigaţi turneul şi să
reprezentaţi România pe scena SDK World
Battle Final în iulie în Cehia.
ŞTEFAN UNGUREANU
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Mănăstirile din Moldova
Mănăstirile din nordul Moldovei şi-au făcut un nume printre obiectivele turistice din România, au un tărâm de poveste, un
spaţiu sacru al creştinătăţii şi al marilor ctitorii ale istoriei. Păşind înăuntrul lor, credinţa, bucuria şi seninătatea te învăluiesc.
Un circuit la mănăstirile din Moldova este
întotdeauna impresionant, graţie arhitecturii
şi peisajelor absolute spectaculoase de aici.
Nu trebuie să fii habotnic religios ca să
apreciezi micile şi marile edificii. Ai putea
să-ţi propui o călătorie cu nuanţă iniţiatică
şi să admiri aceste mănăstiri din toate
unghiurile dorite. Până la urmă, sunt creaţii
de geniu al românului, dovezi arhitecturale
cu greutate istorică.
Renumitele mănăstiri trebuie vizitate măcar
o dată în viaţă. Ele ne oferă bucuria de a
admira frumoasele picturi religioase, dar şi
bogăţia spirituală a oamenilor din această
zonă neatinsă de modernitatea de astăzi.
Vizitând teritoriul Moldovei, cu uimitoarele
şi irepetabilele sale peisaje, veţi reuşi să
vă depărtaţi măcar pentru câteva zile de
agitaţia vieţii cotidiene.
Mănăstirile din Moldova sunt vizitate foarte
des şi îndrăgite de români, dar şi de către
alţi oaspeţi străini care, cu certitudine, nu
vor rămâne indiferenţi după ce vor vedea
aceste locuri fermecătoare şi liniştitoare.
Mănăstirea Neamţ este cea mai veche
şi însemnată mănăstire din Moldova.
Aici puteţi să vă închinaţi la Icoana Maicii
Domnului făcătoare de minuni.
Dacă ajungeţi la Mănăstirea Neamţ, puteţi
vizita şi schiturile Icoana Veche, Procov
şi Vovidenia, precum şi Muzeul Mihail
Sadoveanu de lângă schitul Vovidenia.
Mănăstirea Secu este construită sub forma
unei cetăţi medievale, cu ziduri groase,
turnuri de apărare şi turle. Ea adăposteşte
şi mormântul ctitorului său, Nestor Ureche,
precum şi o impresionantă colecţie muzeală
de obiecte bisericeşti.
Mănăstirea Sihăstria este cunoscută în
principal pentru părintele Cleopa şi părintele
Paisie Olaru. Cei doi au fost prieteni o viaţă
întreagă, iar acum mormintele lor sunt unul
lângă altul, pline de flori aduse de pelerini în
cimitirul mănăstirii.
Schitul Sihla este aşezat la 6 km de
Manăstirea Sihăstria. Pe partea de nord
a Muntelui Sihla, pe o potecă tainică se
urcă la Peştera Sfintei Cuvioase Teodora,
sărbătorită în data de 7 august. Atunci

// Mănăstirea Neamţ (foto: www.blogprinvizor.ro)
sosesc mulţi pelerini care se roagă şi
aduc laude pentru toţi sfinţii şi pentru toate
darurile primite de la ei. De la Schitul Sihla
se pot face pelerinaje către Sihăstria şi către
Schitul Daniil Sihastru.
Mănăstirea Agapia poartă numele de
„dragoste creştină“, provenind din grecescul
„agapis“. Aici găsim o impresionantă colecţie
muzeală de artă miedevală şi religioasă şi o
bibliotecă plină de cărţi şi manuscrise vechi.
De la Mănăstirea Agapia se poate merge
până la Schitul Agapia Veche.
Mănăstirea Văratec cuprinde Mănăstirea
Adormirea Maicii Domnului, Biserica Sfântul

// Mănăstirea Văratec (foto: www.inromania.info)

Ioan Botezătorul, lângă care se găseşte
mormântul Veronicăi Micle, şi Biserica
Schimbarea la Faţă.
Mănăstirea Bistriţa păstrează în interiorul
ei icoana Sfintei Ana, creaţie bizantină cu
mare valoare istorică şi spirituală, icoana
făcătoare de minuni primită în dar de la
Împăratul Manuel II Paleologul şi mormântul
domnitorului Alexandru cel Bun. Aici a stat
până în 1990 părintele Iustin Pârvu de lângă
Mănăstirea Petru Voda, un alt loc plin de
linişte între mănăstirile din Moldova.
Mănăstirea Pangăraţi a fost ctitorită în
anul 1560 de către domnitorul Alexandru
Lăpuşneanu. Ea are o arhitectură
unică între mănăstirile din Moldova prin
includerea în aceeaşi clădire a două biserici
suprapuse. Acest element unic este trădat
de dimensiunile impresionante ale bisericii,
aflate în contrast cu interiorul modest ca
înălţime.
Mănăstirea Durău a fost construită pe locul
unui schit de maici ctitorit de către una din
fiicele domnitorului Vasile Lupu şi a fost
împodobită cu picturi în ceară, în tehnica
eucastică, de către Corneliu Baba.
Vizitarea acestor mănăstiri din Moldova vă
va oferi şansa să înţelegeţi şi să simţiţi câte
ceva din spiritualitatea bisericii ortodoxe
din Moldova. Unele sunt importante prin
vechime (Neamţ şi Bistriţa), altele, ca
Pangăraţi, prin arhitectura unică între
mănăstirile din Moldova, Agapia pentru
pictura deosebită a lui Grigorescu, iar Sihla
pentru viaţa Sfintei Teodora.

În timpul unui circuit la mănăstiri se vizitează
de obicei şi casa în care şi-a petrecut
copilăria Ion Creangă, la Humuleşti, loc care
îţi umple sufletul de bucurie şi chiar îţi aduce
aminte de copilărie, Cetatea Neamţului,
Rezervaţia de Zimbri şi Faună Carpatină
„Dragoş Vodă“, dar şi casa Veronicăi Micle,
marea iubire a lui Mihai Eminescu.
Este bine să fiţi la curent cu regulamentul
de incintă al mănăstirilor; se poate să vi se
ceară să fiţi îmbrăcaţi corespunzător unui
lăcaş religios. Unele mănăstiri percep o taxă
de intrare, în alte cazuri există tarife fixe,
percepute pentru diversele slujbe religioase,
pomelnice, acatiste etc.
Cazarea la mănăstirile din Moldova este
cu mult mai ieftină, iar în unele cazuri mai
de calitate decât la pensiuni. Când căutaţi
cazare, este bine să cereţi informaţii
detaliate despre condiţii. Unele mănăstiri
oferă camere pentru femei şi camere pentru
bărbaţi, în săli cu mai multe paturi şi baie
comună. Alte mănăstiri au tarife diferenţiate
în funcţie de facilităţile camerelor, cum ar fi
apa curentă.
Vara este una dintre cele mai bune perioade
de vizită, datorită expoziţiei de flori: casele
din jurul mănăstirilor şi curţile acestora
sunt pline de flori de toate culorile, care nu
se poate să nu-i impresioneze chiar şi pe
vizitatorii care de obicei nu se dau în vânt
după plante.
ANDREEA IACOBOAEI
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Podgoriile din Drăgăşani
Pe dealurile pline de viţă-de-vie de lângă Drăgăşani pare că te afli într-o altă lume, undeva deasupra tuturor celorlalţi, unde
nu poate ajunge poluarea sau răutatea oamenilor.
şi un „pic“ de Tămâioasă românească. Tot
din acest amestec de soiuri se obţinea şi
vestitul „Tulburel de Drăgăşani“ – un vin
nou, produs la câteva săptămâni de la
culesul strugurilor. Acest vin foarte tânăr,
care nu este încă limpede, se consumă în
cursul toamnei din anul respectiv.

// Foto: lapasprintarafagarasului.blogspot.ro
Judeţul Vâlcea este cunoscut şi prin
podgoria Drăgăşani, care are o istorie ale
cărei rădăcini se împletesc cu cele ale
istoriei geto-dacilor.
Tonice, uşor acidulate şi cu un buchet
persistent, faima vinurilor de Drăgăşani
a depăşit de demult graniţele ţării. La
concursul desfaşurat la Bordeaux (1898)
şi la Expoziţia Mondială de la Paris
(1900), vinurile de Drăgăşani au obţinut

recunoaşterea internaţională, odată cu
primirea Diplomei de Onoare şi a Medaliei
de Aur.
Despre numele localitaţii Drăgăşani există o
legendă care spune că la Belona, o veche
cârciumă pe Dealul Viilor, era o frumoasă
crâşmăriţă pe care o chema Şani. Cei care
ajungeau aici, obosiţi şi însetaţi, intrau la
cârciumă şi o rugau să cânte, spunându-i
„Dragă Şani...“ - de aici numele de Drăgăşani.

A scrie despre vechiul soi românesc
Crâmpoşie înseamnă a scrie despre
podgoria Drăgăşani, iar a vorbi despre
podgoria Drăgăşani înseamnă a vorbi
despre soiul Crâmpoşie. Soi autosteril
(florile viţei nu pot crea rod cu polen
propriu), Crâmpoşia a fost plantată în
sortiment biologic cu soiul românesc
Gordan, bun polenizator. La aceste două
soiuri, localnicii au mai adăugat Braghina

În Drăgăşani există un muzeu al viei şi
vinului, situat chiar în mijlocul oraşului.
Muzeul cuprinde o bogată colecţie de
instalaţii tradiţionale pentru prelucrarea
strugurilor, dar şi dovezi ale practicării
viticulturii şi ale continuităţii acestei
îndeletniciri pe aceste meleaguri. În vitrinele
muzeului pot fi observate rezultatele
concursurilor internaţionale de vinuri de
peste hotare.
De-a lungul timpului s-au descoperit mici
istorioare şi legende despre podgoriile
bogate din Drăgăşani. Una dintre ele face
referire chiar la fructul preţios al acestor
meleaguri, la viţa-de-vie, care era întinsă
pe pământ şi plângea. Plânsul ei a încetat
atunci când un om a ridicat-o de jos şi a
trebuit să o ajute să rămână mereu aşa. A
privit la copacii din jur şi din ei a dat viţei-devie sprijin: cârceii ei s-au răsucit pe araci şi
astfel viţa-de-vie nu a mai plâns niciodată
întinsă pe pământ.
Frumuseţea dealurilor la Drăgăşani şi
parfumul vinului de Drăgăşani nu cred că
pot fi descrise în cuvinte. Trebuie să mergeţi
acolo, să vedeţi şi să gustaţi.
ANA-MARIA POROJAN

Straja, paradisul din Valea Jiului
Staţiunea din Munţii Vâlcan este ideală pentru studenţii care caută să combine distracţia cu sportul.
Staţiunea turistică Straja este localizată în
judeţul Hunedoara, la o altitudine de 1.445
de metri, în inima Munţilor Vâlcan, în zona
Văii Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul
Lupeni.
Accesul spre Straja se face foarte uşor
dinspre Petroşani sau dinspre Târgu Jiu,
pe DN 66, la intersecţia de la Livezeni
urmându-se indicatorul spre Lupeni.
După circa 20 de km, în Lupeni, în zona
cartierului Braia, se urmează indicatorul
spre Straja. Pe „Drumul Crucii“ (asfaltat
în totalitate), după aproximativ 7 km, se
ajunge în staţiunea montană. În zona de
agrement Brăiţa există o parcare păzită,
unde se poate lăsa maşina şi, cu ajutorul
telegondolei, un mijloc de transport rapid şi
sigur, se poate ajunge în Straja.
În staţiune sunt amenajate 12 pârtii de
schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de
transport pe cablu - teleschi sau telescaun.
Cinci dintre acestea beneficiază şi de
instalaţie de nocturnă, făcând astfel posibilă

utilizarea pârtiilor până seara târziu. Pârtiile
sunt întreţinute cu ajutorul utilajelor de
bătătorit zăpada. Prin cele 12 pârtii de schi,
staţiunea Straja însumează aproximativ
26 de km de domeniu schiabil. În sezonul
care tocmai s-a încheiat, 20 de km au
fost acoperiţi cu zăpadă artificială. Cele
10 instalaţii de transport pe cablu asigură
accesul facil la toate pârtiile din staţiune.
Urcarea cu teleschi-ul se face cu ajutorul
unor cartele magnetice reîncărcabile.
Ca obiectiv turistic, în staţiune puteţi vizita
Schitul Straja. Locul pe care a fost ridicat
acesta a fost sfinţit în 1991. Intrarea în Schit
se face printr-un tunel lung de 50 de metri,
pe pereţii căruia este pictat în întregime
calendarul bisericesc. Tunelul de acces este
împărţit în două, jumătate dedicat Vechiului
Testament, iar cealaltă jumătate Noului
Testament.
Tot în staţiune veţi întâlni şi o cruce
impunătoare din metal, cu braţul vertical de
18 metri, iar cel orizontal de 9 metri. Aceasta
a fost dedicată ostaşilor români cazuţi în

// Foto: www.eurotrips.ro
Primul Război Mondial, precum şi turiştilor
ce şi-au pierdut viaţa în masivul Straja de-a
lungul anilor. O cruce asemănătoare, dar cu
dimensiuni mult mai mari, veţi întâlni şi în
Munţii Bucegi, Crucea Eroilor Neamului.
De ce să alegem această staţiune şi nu

alta? E simplu: preţurile sunt mici, pentru
toate buzunarele, Straja fiind o staţiune
ideală pentru studenţii care caută să
combine distracţia cu sportul.
FLORIN MARINOIU
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România, remiză norocoasă cu Ungaria
Vineri, 22 martie, naţionala de fotbal a României a obţinut un egal norocos la Budapesta (2-2) şi se menţine la egalitate cu
maghiarii în lupta pentru locul doi al grupei, care duce la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din Brazilia.

Mai degrabă film mut
decât meci de fotbal
Partida dintre Ungaria şi România s-a
disputat fără spectatori, maghiarii fiind
suspendaţi în urma scandărilor rasiste
de la meciul din august 2012 împotriva
Israelului. Suporterii unguri s-au strâns în
cea mai mare piaţă din Budapesta, unde
s-a amplasat un ecran gigantic, pentru a-şi
susţine şi a-i vedea pe favoriţi, chiar şi de la
depărtare.
Partida jucată fără spectatori în tribune a
semănat mai mult cu un film mut decât cu
un meci de fotbal. Mai lipsea să joace Surdu
şi aveam un joc surdo-mut. Românii de pe
teren păreau că joacă mai de grabă un sport
care a semănat cândva cu fotbalul. Ce-i
drept, nici rivalii noştri n-au fost mai prejos,
însă s-au concentrat mai bine.
De data asta, terenul execrabil nu ne-a
avantajat deloc, având în vedere faptul că
românii sunt mai tehnici. Bineînţeles că
ambele echipe au jucat pe acelaşi teren,
deci asta nu ar trebui să fie o scuză pentru
prestaţia jocului slab de vineri seară.
Veşnica problemă a românilor rămâne
încasarea golurilor din fazele fixe, iar
reuşitele gazdelor au confirmat temerile noastre.
Victor Piţurcă rămâne un antrenor cu obsesii
privind anumiţi jucători, chiar dacă au fost
depăşiţi de situaţie de cele mai multe ori
Campania de calificare la Campionatul
Mondial din Brazilia a ajuns la jumătate,
însă calculele pentru calificare sunt destul
de complicate. România pare favorită,
deoarece primeşte acasă atât vizita
Ungariei, cât şi a Turciei. În afară de primele
poziţii, care se vor califica direct pentru

turneul final din Brazilia, cele mai bune 8
locuri 2 vor merge la baraj. În prezent, locul
2 în grupa României e ocupat de Ungaria,
iar alte naţionale aflate pe această poziţie
sunt Croaţia, Grecia, Islanda ori Spania.
În scenariul perfect pentru naţionala
României, maghiarii ar trebui să fie învinşi la
Bucureşti şi Amsterdam.
ANDREEA HANŢAR

Partida văzută în satele
din Ţinutul Secuiesc
Nădejdea, Mihăileni, Frumoasa, Sântimbru:
indicatoarele îţi fug prin faţa ochilor mai
repede ca orele până în ziua cea mare
pentru Piţurcă şi România. O victorie la
Budapesta însemna aproape sigur locul
la barajul pentru Mondiale, un succes al
Ungariei ar fi propulsat-o spre prima scenă
a celui mai iubit sport, după ani de negură.
Revenim: Nădejdea, Mihăileni, Frumoasa...
Nu există graniţe pentru fotbal, nici reguli

pentru felul în care îl trăiesc oamenii,
dincolo de limbă şi de ţinut.
„Apăi, de bătut i-om bate, da’-i musai să
piardă ei!“, aruncă hâtru nea Ilie Potcoveanu
din faţa unui pahar cu votcă mai mare decât
pălăria lui, la o masă de tablă, într-unul din
satele în care românii „sunt nouă, şi-ăia
împărţiţi în două“, după cum îi tachinează
majoritarii secui.
Tovarăşii lui nea Ilie sunt toţi secui şi râd
la glumele cu iz etnic. Poate că nu mai
există sate ca acum o vreme, dar în faţa
umorului şi a sportului redevenim cumva
egali, procentele etnice scad ca lumânările
la ceasul sincerităţii.
Istvan Szabolczy are 75 de ani, e de-un leat
cu nea Ilie. Nu concepe un eşec al Ungariei,
chiar dacă, atunci când începe să spună
fotbaliştii reprezentativei maghiare, auzi
numele unor sportivi care din anii ’70 nu mai
au treabă cu performanţa! „2-1“, conchide
sorbind din acelaşi tip de băutură care
înmoaie oasele şi leagă prietenii mai vechi
decât firea în aceste locuri.
Or să se uite împreună la meci, la doi paşi de
masa de tablă pe care o împart, în interiorul
dughenei „La Nevăstuica“, cu denumire în
română şi patron, fireşte, secui. „Fotbalu’ îi
fotbal la noi“, cad amândoi de acord.
Deşi nu prea există echipe prin zonă, iar
ultima oară au fost pe stadion când portarii
jucau cu bască, pe nea Ilie şi pe Istvan, la
Frumoasa, meciul îi uneşte. Nu, nu doar el.
Doar că se vor tachina şi vor fi alături parcă
mai mult.

// Remiza de la Budapesta a complicat calculele pentru calificare (foto: www.vitisport.ro)

CRISTIAN BĂLĂŞOIU

Oltchim, din nou în semifinalele Ligii Campionilor la handbal
Oltchim Râmnicu-Vâlcea, campioana
României la handbal feminin, a reuşit
pentru al doilea an consecutiv calificarea
în semifinalele Ligii Campionilor. Cotată
ca fiind una dintre favoritele la câştigarea
trofeului, echipa antrenată de danezul Jakob
Vestergaard a fost desemnată să joace
într-o grupă cu Ferencvaros Budapesta,
Krim Ljubliana şi Zvezda Zvenigorod.
Oltchim a început ezitant jocurile din
grupă, deşi aşteptările erau dintre cele
mai mari. Într-o campanie de transferuri
extrem de reuşită, cu Oltchim au semnat
jucătoare precum Iulia Managarova,
Katarina Bulatovic, Alice Pineau şi
Alexandrina Barbosa. Antrenorul danez
al echipei noastre nu a putut conta pe
întreaga perioadă a fazei grupelor pe
vedeta Oltchimului, Cristina Neagu,
aceasta accidentându-se grav la genunchi

şi fiind incertă pentru tot sezonul 20122013. După primele două etape din faza
grupelor, echipa din Vâlcea se afla pe
ultimul loc în grupă, nereuşind să învingă
în niciunul din cele două meciuri susţinute,
deşi pornea cu şansa principală. Aduse
cu picioarele pe pământ după cele două
înfrângeri neaşteptate suferite în debutul
grupei, fetele de la Oltchim au reuşit să se
mobilizeze obţinând o dublă victorie asupra
campioanei Rusiei, Zvezda Zvenigorod.
A urmat pentru Oltchim revanşa în faţa
celor de la Ferencvaros, în faţa cărora
pierduseră la Vâlcea în primul meci din
grupă. După o victorie clară a Oltchimului
pe tărâm maghiar, speranţele creşteau în
tabăra noastră. Pentru a se califica, Oltchim
avea nevoie de o victorie şi în ultimul meci
al grupei contra celor de la Krim Ljubliana
şi de un eventual pas greşit al celor de

la Ferencvaros în partida cu Zvezda
Zvenigorod. Zvezda a reuşit surpriza
învingând Ferencvaros cu scorul de 30-27,
calificând astfel Oltchimul în semifinalele
competiţiei.
În penultimul act Oltchim va întâlni
campioana Ungariei şi favorita principală
la câştigarea Ligii Campionilor de anul
acesta, formaţia ETO Gyor. Cele două
manşe ale semifinalelor se vor disputa pe
6/7 aprilie în România, urmând ca returul
să se desfăşoare pe 13/14 aprilie la Gyor.
Deşi anul trecut Oltchim a fost eliminată
de Gyor exact în semifinalele competiţiei,
româncele speră să îşi ia o revanşă mult
aşteptată, obiectivul lor fiind cucerirea Ligii
Campionilor în 2013.
BOGDAN BURDUŞEL

// Foto: www.gsp.ro
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Cum să creezi atracţia
Acest articol poate aduce un zâmbet pe buzele femeilor, dar în mod sigur este util pentru bărbaţi.
Mai multe astfel de sfaturi puteţi găsi pe www.attractology.com.
Există o serie întreagă de metode de a
cuceri o femeie, dincolo de cele tradiţionale,
utilizate în mod frecvent de către bărbaţi.
Din nevoia de a afla şi înţelege ce vor
femeile, au fost scrise cărţi, făcute site-uri,
bloguri, forumuri şi ţinute workshop-uri.
Toate acestea pentru a deprinde „arta
seducţiei“.
În rândurile ce urmează, vreau să vă
prezint perspectiva lui Neil Strauss despre
cum trebuie să se fie „bărbatul perfect“.
El numeşte acest manifest al său „LAS
VEGAS qualities“, susţinut cu o întreagă
listă de calităţi de bază deţinute de bărbaţii
percepuţi ca atrăgători.
Atributele LAS VEGAS
L is for looks - Fizicul nu este atât de
important şi poartă un rol nesemnificativ
în seducţie. Aspectul, însă, constă în a
fi îngrijit, a avea un bun simţ al modei şi
esteticii (haine curate, călcate, etc.).
A is for adaptability - Abilitatea de a
te adapta unor noi situaţii este foarte
importantă. O bună metodă de a afişa
această abilitate este printr-o stare de spirit
axată în jurul unor planuri mai mari decât
tine şi a le urmări îndeaproape.
S is for strength - Puterea nu constă doar
în forţă fizică, ci se referă şi la abilitatea
de a o apăra pe femeia de lângă tine. De
exemplu, dacă tu şi aleasa ta sunteţi
într-un restaurant, iar ei i se aduce comanda
greşită, demonstrezi putere în momentul în
care trimiţi după chelner pentru a rezolva
problema.

V is for value - Pentru a demonstra
valoare, fii aparte, ieşi în evidenţă faţă de
ceilalţi tipi. Poartă ceva interesant, unic,
care să te reprezinte.
E is for emotional compatibility - Trebuie
să arăţi că ai o parte emoţională în tine, că
nu eşti doar un robot. În general, bărbaţilor
le este frică de asta, considerând că
afişarea emoţiilor îi face să pară slabi sau
feminini. În realitate, femeilor le place când
un bărbat se poate conecta cu ele la un
nivel emoţional mult mai profund.
G is for goals - Pentru a câştiga admiraţia
unei femei, trebuie să arăţi că ai o direcţie în
viaţă, că eşti pasionat de ceva. Nu contează
neapărat ce, cât timp eşti pasionat de ceva.
A is for authenticity - Un element foarte
important, în orice context social, este să
fii autentic. Persoana care eşti pe interior
trebuie să coincidă cu felul în care te percep
ceilalţi. Încercând să fii tipul „super cool“,
dacă nu simţi asta în interiorul tău, emani
nesiguranţă.
S is for self worth - Iubeşte-te şi acceptă-te
aşa cum eşti. Şi nu uita să laşi asta să se vadă.
Dacă te întrebi cum poţi demonstra toate
aceste atribute în momentul în care cunoşti
o femeie, răspunsul este simplu: nu este
nevoie să le afişezi pe toate imediat. Lasă-le
să vina de la sine. Sau, mai bine,
arată-i-le tu prin povestioare, tachinări,
limbajul trupului şi alte metode. Şi nu-ţi face
griji, în timp vei face asta în mod natural,
fără să-ţi dai seama.
DIANA RAEŢCHI

// Foto: janicetomich.com

Cel mai bun antivirus din lume
e „made in Romania“
Antivirusul românesc Bitdefender este recomandat de cei mai mari experţi în testarea softurilor de acest tip din lume.

// Foto: www.bitdefender.com

Ultima versiune a antivirusul românesc
Bitdefender a fost onorată cu premiul
„Produsul anului“ de către cele mai
pretenţioase laboratoare de testare a
produselor de securitate (AV-Comparatives
şi AV-Test). În urma acestui premiu,
Bitdefender a fost clasat ca fiind cel mai
bun antivirus mondial, un rezultat care se
bazează pe 20 de ani de muncă.
Piatra de temelie a fost pusă la scurt
timp după revoluţia din 1989, când Florin
Talpeş fonda SoftWin împreună cu soţia
sa, Măriuca. În acea perioadă, atacurile
informatice la adresa firmei erau tot mai
dese, determinându-i pe programatori să
dezvolte un soft de apărare propriu, AVX.
Florin Talpeş a luat decizia de a oferi softul
de protecţie şi altor firme care se confruntau
cu aceeaşi problema, la scurt timp AVX
devenind cel mai căutat produs al firmei.

Bitdefender apare oficial în 2001, iar
cuvântul de ordine după care se ghidează
programatorii este „inovaţie“. Antivirusul
devine primul din lume care oferă update
inteligent, apoi primul care include un
firewall. Românii revoluţionează industria
cu M.I.D.A.S. (Malware Intrusion Detection
Advanced System), apoi cu sistemul de
update din oră în oră şi cu tehnologia
antispam proprietară şi îşi creionează încet,
dar sigur, reputaţia printre competitori.
Dar inovaţiile merg mai departe. Bătălia
împotriva viruşilor atinge un nou nivel cu
B-H.A.V.E. sau Heuristic Analyzer in Virtual
Environments, cu ajutorul căruia antivirusul
face mai mult decât să reacţioneze la noi
ameninţări când acestea apar. Bitdefender
Active Virus Control împinge şi mai sus
protecţia, deoarece poate detecta şi bloca
noii viruşi în timp real.

Cele mai noi produse Bitdefender sunt Total
Security 2013 şi Internet Security 2013,
certificate Windows 8. Ele oferă acelaşi
motor de scanare şi aceleaşi funcţionalităţi
de securitate, însă primul are în plus
câteva module precum backup online,
criptare sau sistem antifurt, iar al doilea
este ideal pentru persoanele care vor să
aibă calculatorul protejat de nota 10+, iar
antivirusul să lucreze în linişte, fără pop-upuri supărătoare şi fără alarme false.
Logo-ul Bitdefender este chiar steagul
dacic, simbolizând vigilenţă şi spirit de luptă.
Ultima statistică ne arată că peste 400 de
milioane de oameni folosesc în momentul
de faţă Bitdefender pe întreg mapamondul,
cu alte cuvinte, o populaţie de 20 de ori mai
mare ca cea a României.
ALEXANDRU BERA
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Papa Francisc I,
un simplu iezuit auster
Alegerea noului Papă, într-un conclav care a început pe 12 martie 2013, s-a dovedit un moment de emoţie şi surpriză, mai
ales pentru faptul că Jorge Mario Bergoglio este primul suveran pontif iezuit dintr-un stat non-european, respectiv Argentina.
Sfântul Francisc de Assisi, în onoarea
căruia noul Papă şi-a ales numele, a fost
un călugăr catolic italian. El a trăit între
anii 1181-1226 şi a pus bazele Ordinului
Franciscanilor, care funcţionează şi astăzi
fiind una dintre cele mai extinse organizaţii
caritabile din lume. De asemenea, Sfântul
Francisc a înfiinţat şi Ordinul Sfintei Clara,
pentru femei, precum şi Ordinul al Treilea
al Sfântului Francisc. Numele ales de
argentinian face totodată referire şi la
Francis Xavier, misionarul catolic care a pus
bazele Ordinului Iezuiţilor.

// Papa Francisc I (foto: www.ncregister.com)
Papa Francisc I, născut la Buenos Aires,
vine dintr-o familie modestă de emigranţi
italieni. După ce a absolvit seminarul din
Villa Devoto, Bergoglio a intrat în Ordinul
Iezuiţilor, la 11 martie 1958. A obţinut licenţa
în filosofie la Maximo Colegio San Jose din
oraşul San Miguel, apoi a predat literatura şi
psihologia. A fost hirotonisit la 13 decembrie
1969 de către Arhiepiscopul Ramon Jose
Castellano. În calitate de cardinal, a ocupat
mai multe poziţii administrative, devenind
membru al Comisiei pentru America
Latină şi al Consiliului Familiei. A devenit
Arhiepiscop de Buenos Aires în 1998, iar în
2011 a fost ridicat la rangul de cardinal.
S-a făcut cunoscut prin smerenia sa,

conservatorismul doctrinar şi angajamentul
faţa de justiţia socială. Din punctul de
vedere al gândirii teologice, Jorge Mario
Bergoglio este considerat apropiat de
organizaţia conservatoare laică Comuniune
şi Eliberare, o mişcare afiliată Bisericii
Romano-Catolice.
În 2010, Jorge Mario Bergoglio s-a opus cu
putere legalizării căsătoriilor homosexuale
în Argentina, ţară unde avortul este interzis.
Acesta s-a ridicat, de asemenea, împotriva
dreptului acordat transexualilor de a-şi schimba
sexul la starea civilă. În septembrie 2012,
Jorge Mario Bergoglio i-a criticat pe preoţii
care refuzau să boteze copiii născuţi în
afara căsătoriei, calificându-i drept „ipocriţi“.

Jorge Bergoglio susţine că este un om
simplu, care trăieşte într-o locuinţă mică,
a renunţat la limuzina cu şofer în favoarea
transportului în comun şi îşi găteşte singur.
Este foarte posibil ca noul Papă, spre
deosebire de predecesorul său, să reia
marile teme privind înnoirea bisericii, aşa
cum au fost prefigurate în documentele
Vatican II, să întărească dimensiunea
dialogului ecumenic în termenii pe care-i
conturase pontificatul strălucit al Papei Ioan
Paul al II-lea şi apoi cel al Papei Benedict.
Noul pontif este apreciat de liderii Uniunii
Europene, aceştia din urmă precizând că
sunt convinşi că Papa Francisc va continua
munca predecesorului său, Papa Benedict
al XVI-lea, de a apropia religiile şi popoarele
din lume.
Chiar dacă alegerea lui Francisc I este una
apreciată, gurile rele au început să caute în
trecutul său şi fac legătură între perioada în
care acesta a devenit preot cu sângeroasa
dictatură militară dintre anii 1976 şi 1983,
în timpul căreia 30.000 de persoane au fost

răpite şi ucise, ceea ce a ridicat întrebări cu
privire la rolul său în această poveste.
Cel mai cunoscut episod este unul în care
se vorbeşte despre răpirea a doi iezuiţi pe
care guvernul militar i-a închis în secret
pentru munca depusă în cartierele sărace.
Aşa cum jurnalistul Horacio Verbitsky
povesteşte în cartea sa „El Silencio“,
Bergoglio şi-a retras ordinul de protecţie a
celor doi bărbaţi după ce ei au refuzat să
renunţe la vizitarea cartierelor mărginaşe,
ceea ce în final a condus la capturarea
lor. În „El Silencio“, cunoscutul jurnalist
de investigaţie îl acuză pe noul Papă
de implicare în arestarea celor doi, însă
Bergoglio însuşi a negat acuzaţiile.
Acuzaţiile făcute de către jurnalist se
bazează pe mărturiile unuia dintre iezuiţi
răpiţi, Orlando Yorio, care însă a murit în
2000.
Discuţii interesante vor apărea tot mai mult,
în primul rând în America Latină, unde
liderii politici prezenţi sau cei ce vor veni în
funcţie vor trebui să ţină cont de poziţiile
de la Vatican, unde exemplul de cumpătare
dat de noul pontif nu va fi acceptat uşor de
politicienii din zonă.
Alegerile prezidenţiale din Venezuela,
situaţia insulelor Falkland/Malvine, situaţia
din fostul spaţiu sovietic, respectiv Moldova,
sunt câteva dintre misiunile ce vor intra
în atribuţiile noului pontif şi care nu se
dovedesc a fi uşoare. Această perioadă este
una dificilă, sărăcia a crescut, iar situaţia
politică şi socială se clatină din ce în ce mai
mult.
IOANA TOADER
Publicaţia HYP NEWS este editată

Irena Sendler – „mama copiiilor
în vremea Holocaustului“
În vreme ce noi poate că nu preţuim viaţa la
adevărata sa valoare, o lecţie de deminitate
şi curaj vine din partea unei femei care a
trăit in perioada celui de al Doilea Război
Mondial.
Între anii 1939 şi 1945, curajoasa asistentă
socială Irena Sendler a salvat aproximativ
2.500 de copii evrei din ghetoul din
Varşovia, obţinând pentru aceştia acte de
identitate false, precum şi găzduire în case
pentru copii. Deşi a fost torturată vreme
îndelungată de către nazişti pentru a le
divulga locurile unde i-a ascuns pe copiii
evreii, Irena Sendler nu a cedat şi a fost
dispusă să păstreze secretul chiar cu preţul
vieţii. În mijlocul umanităţii pierdute, se pare
că raţiunea a biruit, deoarece unul dinte
ofiţerii nazişti a acceptat mită, fapt care a

dus la salvarea vieţii Irenei Sendler.
Aceasta a continuat să ajute mii de copii
evrei chiar şi după terminarea războiului,
însă nici de această dată nu a putut să se

bucure de liniştea bine meritată, deoarece
comuniştii au început să o persecute
datorită legăturilor acesteia cu guvernul
polonez în exil.
De-a lungul timpului, Irena Sendler a
primit o serie de distincţii, printre care
„Ordinul Vulturului Alb“ (cea mai înaltă
decoraţie civilă poloneză) şi Premiul „Jan
Karski“ pentru Curaj şi Inimă.
De asemenea, în anul 2008, filmul „Inima
curajoasă a Irenei Sendler“ a primit mai
multe nominalizări la categoria filme
inspirate din fapte reale în cadrul Premiilor
Emmy şi Globurile de Aur. Filmul a fost
realizat pe baza cărţii biografice „Mama
copiiilor în vremea Holocaustului“, scrisă de
Anna Mieszkowska în 2005.
Deşi Irena Sendler s-a stins din viaţă în anul
2008, la vârsta de 98 de ani, iată ca puterea
ei de a persevera şi de a iubi viaţa ne este
şi astăzi un exemplu demn de urmat.

// Irena Sendler (foto: interactive.wxxi.org)
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