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TINERETUL NOSTRU,
BOGĂŢIA NOASTRĂ !

Aceste tinere talente de etnie macedoneană
mângâie inimile noastre prin poezia emanată de peniţa
lor.
Talentul acestora mă face să invit la scris, fie
poezie sau proză, toată etnia macedoneană din
Urzicuţa fie ei membri activi ai AMR sau simpli etnici
macedoneni.
Ar fi păcat să se irosească tinerele talente care
ar ajuta întreaga comunitate să se ridice la cele mai
înalte standarde culturale, avantajând întreaga comună
Urzicuţa.
Vă asigurăm de sprijinul nostru, al conducerii
AMR şi aşteptăm cât mai multe încercări literare pentru
debutul dumneavoastră.
Talentele nu trebuie să fie irosite ci promovate !
Noi nu vă cunoaştem potenţialul aşa că nu
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rămâneţi în umbră, căutaţi-ne pentru a vă putea
descopri şi lansa.
Nu uitaţi! Porţile Asociaţiei Macedonenilor din
România sunt deschise pentru toţi cei care doresc să
facă ceva pentru viaţa lor !
AMR-ul a lansat mulţi tineri în domeniul literar,
muzical, teatral, al artelor plastice, al dansurilor
tradiţionale sau sportiv şi-i va lansa în continuare prin
manifestările şi programele culturale organizate în
sprijinul etnicilor macedoneni.
Programele AMR de-a lungul anilor au dovedit
seriozitate prin valoarea talentelor lansate.
Comuna Urzicuţa ar trebui să fie mândră cu
talentele şi oamenii politici care o fac cunoscută în
România şi în străinătate.
Preşedintele A.M.R.
Constantina Dumitrescu
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La mulţi ani mămico !

Azi de ziua mamei mele
I-am dăruit multe lalele,
De s-ar putea şi zilele mele
Ce-i cuvin mamei mele.
Zambiluţe, ghiocei,
Bucură sufletul ei,
Uitând necazuri şi supărări,
Iubindu-şi copii ei.

Buţă Nicuşor Bogdan
născut în anul 1991
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Limba maternă

Limba maternă-i frumoasă,
E limba cea strămoşească,
Ea i-o limbă armonioasă.
Este-o limbă luminoasă
Pe care o învăţ cu mult drag,
Ea e limba cea maternă.

Stancu Ioana Maria
născută în anul 1994
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Macedonia

Macedonia-i frumoasă,
E o ţară luminoasă,
E o ţară strămoşească,
Când o văd mă binecuvântează.
Macedonia-i un soare
Care străluceşte tare
Peste cei ce o iubesc
Şi cu ea ei se mândresc.

Stancu Georgeta Alexandra
născută în anul 1992
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Macedonia

Macedonie, pământ binecuvântat!
Drag pământ visat!
E o ţară specială
E ca o a doua casă.
Noi macedonenii o cinstim,
Este o ţară vestită,
De toţi îndrăgită,
Macedonie mult iubită!
Este ţara strămoşească,
E ca o rază de soare,
Mândră şi înfloritoare.

Berceanu Nineta Nicoleta
născută în anul 1994
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Sărbătoarea Paştelui
Sărbătoarea Paştelui
Trezindu-mi în adâncul sufletului,
Patimile Domnului,
Pătimit ai fost Tu Doamne,
Când oamenii te-au biciuit,
Şi tot ei te-au mai rănit,
Când pe Cruce Te-au răstignit,
Prea multe ai suferit,
Dar pe noi Tu ne iubeşti
Chiar din ce în ce mai mult,
Bunătatea Ta e Sfântă.
Astăzi noi sărbătorim,
Pe Hristos îl pomenim,
Ouă roşii toţi ciocnim,
Hristos a Înviat!
Buţă Nicuşor Bogdan
născut în anul 1991
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O limbă frumoasă

Limba macedoneană e frumoasă,
E limba strămoşilor mei,
Sunt foarte mândră de ea
Şi-mi place foarte mult.
Aş dori s-o ştiu
Ca să mă descurc
În Ţara mea şi a ta
Frumoasa Macedonia!

Trifu Adriana Ionela
născută în anul 1998
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La ora de macedoneană

Eu când merg la ora de macedoneană
Învăţ multe texte şi propoziţii.
Voi fi mereu macedonean
Şi nu mă voi sfii.
În privinţa macedonenilor
Sunt strămoşii noştri.

Iovan Eugen Daniel
născut în anul 1995
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Limba maternă
Limba maternă pentru noi
Este ca soarele pe cer,
Cum soarele străluceşte
Aşa macedoneana înfloreşte!
Limba maternă pentru noi
E limba strămoşească,
O iubim, o respectăm,
Şi cu drag o învăţăm.
Noi scriem şi vorbim
Limba ce-o dorim,
Acolo unde eşti,
Macedoneana s-o vorbeşti!

Tanciu Daniel Marcel
născut în anul 1993
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Limba macedoneană
În urma noastră
Au trăit strămoşii noştri.
Ei se numeau Macedoneni.
Limba macedoneană este uşoară.
Alexandru Macedon a fost
Cea mai cinstită fiinţă.
Eu mă simt la ora de limbă macedoneană
Ca urmaşul lui Alexandru Macedon.

Nicolăescu Cristina Alina
născută în anul 1997
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Ţara-i sfântă
Pe-acest pământ tu să trăieşti
Şi-ntradevăr să te mândreşti,
Că ţara ta-i cea mai frumoasă
Şi-n veci n-o poţi schimba.
Dacă eşti cu-adevărat,
Iubitor de a ta ţară.
De alţii nu te lăsa-nşelat
Să-ţi părăseşti iubita-ţi ţară.

Ţolu Lavinia Maria
născută în anul 1993
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Limba strămoşilor
Limba macedoneană
Îmi place foarte mult,
De aceea fac cursuri
Pentru a o învăţa.
Vreau s-o învăţ,
Ca să mă mândresc,
Într-o ţară minunată
Frumoasa Macedonia!
Sunt foarte mândră de ea,
O ador foarte mult.
Cred că o să învăţ
Ca să o vorbesc!
Trifu Mădălina Alexandra
născută în anul 2000
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Vara

Toţi copiii de pe dealuri
Sunt fericiţi acum,
Ştiu că mâine va fi vară.
Acum este încă seară
Dar ei au presimţirea
Că mâine va fi vară.

Mihnea Vlădescu
născut în anul 1994
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Limba maternă
Demult în lumea asta
Trăiau strămoşii noştri
Cu limba lor maternă.
Au lăsat în urmă limba macedoneană,
Cea mai mare fericire pentru noi.
Şi ne mândrim cu limba lor
Care ne-au lăsat-o nouă
Şi vrem s-o învăţăm.

Ungureanu Lucian Florin
născut în anul 1996
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Limba strămoşească

Un suflet de macedonean
Şi o inimă de român,
Cel mai drag în viaţă
Este limba strămoşească.
Ea e cea mai frumoasă limbă,
Şi nu există ceartă
În limba strămoşească,
Ea e limba noastră.
Mladin George Petrişor
născut în anul 1995

14

Tinere talente de etnie macedoneană

Limba strămoşească

Macedonia-i ţara mea,
E frumoasă şi curată,
Precum şi limba ce-o vorbesc,
Limba strămoşească.
E o limbă cum nu-i alta,
E frumoasă, e bogată,
Aş dori ca-n viitor
Să citesc şi să vorbesc
Numai limba strămoşească.

Ţolu Mădălina Florentina
născută în anul 1994
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Ţara mea
Ţara mea-i cea mai frumoasă,
E curată şi-ordonată,
O iubesc şi-mi place mult,
Şi nu-i alta mai frumoasă!
Acolo oamenii-s cinstiţi,
Vorbesc civilizat,
Şi-i respect enorm de mult
Că-s oameni adevăraţi.
De aceea vă spun drept,
Fără să vă supăraţi,
Macedonia-i frumoasă,
Este şi va exista.
Ţolu Mădălina Florentina
născută în anul 1994
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Bucureşti
Bucureşti, „Micul Paris”,
Minunată Capitală!
Cu clădiri atât de multe
Şi noi şi medievale.
Cu palate şi castele
Tu îmbogăţeşti oraşul
De nu e nici unu-n lume
Mai frumos ca Bucureştiul
Bucureşti eşti foarte mândru,
De tot ce îţi aparţine,
Eu te voi iubi mereu
Şi mă voi gândi la tine.

Pungă Georgiana
născută în anul 1990
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Frunze-n veci nepieritoare
Frunze-n veci nepieritoare,
Din coroanele mai mari,
A lor falnici mari stejari,
De esenţe tari.
Ducându-mi paşii solitari,
Simt în frunzişurile mari,
Frunze-n veci nepieritoare,
Peste pădurea visătoare.
Aleea e-n amurg de soare,
Iar raze răsfrâng scânteietor,
Printre copacii mai bătrâni,
Urcând treptat flăcări mai tari
Frunze-n veci nepieritoare.

Buţă Nicuşor Bogdan
născut în anul 1991
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AMR
AMR e o asociaţie foarte mare.
Care face numai lucruri bune.
AMR-ul e certat cu răul
Vrea numai să fie pace şi libertate.
Macedoneni, oameni buni,
AMR-ul va avea grijă de voi, macedoneni.
Va avea grijă şi de români,
AMR-ul vă va netezi drumul.
Noi suntem nişte români
Cu suflet de macedonean
Cu sângele unui strămoş
Numit Alexandru Macedon!

Nenu Mircea Mădălin
născut în anul 1994
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Viaţa de macedonean
Sufletul mi s-a-negrit
Atunci când turcii au venit;
Ne-au obligat aşa deodată
Să renunţăm la credinţa Ortodoxă
Cea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat.
Auzind nu am mai stat,
Familiile ni le-am luat
Şi-am plecat la drumul mare,
Făr`de nicio-mprejurare,
Şi am mers, nu ne-am întors,
În România am ajuns.
Mâini multe nu ne-au întins,
A rămas să demonstrăm
Că nu am venit să stăm,
Şi ne-am propus să muncim,
Neamul nostru să-l clădim
Şi la alţii să-l povestim.
Buţă Nicuşor Bogdan
născut în anul 1991
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Macedonia

E

ţara strămoşească,
E o ţară specială,
E ca o a doua casă
Pentru cei ce o vizitează.
Pentru toţi macedonenii
E ca o comoară sacră,
Pe care au apărat-o
Ai noştri viteji strămoşi.
Pentru noi macedonenii
Este o rază de soare
Care străbate pământul
Umplându-ne sufletul de bucurie.

Berceanu Marius Daniel
născut în anul 1993
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Seara minunată

Fiecare zi de sărbătoare
Noi macedonenii adevăraţi,
O sărbătorim cu bucurie
Cu râsete, dansuri şi poezie.
Petrecem cu veselie
Acea zi de sărbătoare
Ca orice macedonean
Credincios şi plin de viaţă.

Manea Roxana Elena
născută în anul 1993
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Copilul Sfânt
Copilul sfânt,
Mai este azi
Ca-n toate zilele
Copilul făcut
Din glasul Domnului
Cel sfânt.
La mulţi ani copii!
Îngeri ai pământului
Dragi copii sfinţi!

Mihnea Vlădescu
născut în anul 1994
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Note

Note şi notiţe,
Pe caiet şi pe tăbliţe,
Sunt note şi la purtare,
Vă spun! Eu o am prea...

Constantinescu Ştefan Florin
născut în anul 1990
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Măicuţa
Draga mea măicuţă,
Cu multă iubire
Azi de ziua ta,
Eu şi frăţiorul
Îţi dăm câte-o lalea.
Cu multă iubire
Azi te sărutăm
De Ziua Femeii
Noi te-mbrăţişăm.
Berceanu Nineta Nicoleta
născută în anul 1994
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Limba macedoneană
Limba macedoneană
E limba strămoşilor
Şi vreau să o învăţ
Fiindcă o iubesc.

Ungureanu Alina Ionela
născută în anul 1998

26

Tinere talente de etnie macedoneană

Limba maternă
Limba maternă este o limbă
Frumoasă pentru că este
Limba pe care au vorbit-o
Şi strămoşii noştri.

Şcolaru Livia Georgiana
născută în anul 1998
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Bucureşti catifelat
Bucureşti catifelat
Te-am visat neîncetat,
Să nu crezi că te-am uitat
Cu al tău frumos palat.
Bucureşti, tu eşti iubit
De mulţi copii îngrijit.
Cu oameni de omenie,
De pe-ntinsa noastră glie.

Cristina Ilioiu
născută în anul 1990
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CUPRINS
Buţă Nicuşor Bogdan - La mulţi ani mămico !

1

Stancu Ioana Maria - Limba maternă

2

Stancu Georgeta Alexandra - Macedonia

3

Berceanu Nineta Nicoleta - Macedonia

4

Buţă Nicuşor Bogdan - Sărbătoarea Paştelui

5

Trifu Adriana Ionela - O limbă frumoasă

6

Iovan Eugen Daniel - La ora de macedoneană

7

Tanciu Daniel Marcel - Limba maternă

8

Nicolăescu Cristina Alina - Limba macedoneană

9

Ţolu Lavinia Maria - Ţara-i sfântă

10

Trifu Mădălina - Limba strămoşilor

11

Mihnea Vlădescu - Vara

12

Ungureanu Lucian Florin - Limba maternă

13
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Mladin George Petrişor - Limba strămoşească

14

Ţolu Mădălina Florentina - Limba strămoşească

15

Ţolu Mădălina Florentina - Ţara mea

16

Pungă Georgiana - Bucureşti

17

Buţă Nicuşor Bogdan - Frunze-n veci nepieritoare

18

Nenu Mircea Mădălin - AMR

19

Buţă Nicuşor Bogdan - Viaţa de macedonean

20

Berceanu Marius Daniel - Macedonia

21

Manea Roxana Elena - Seara minunată

22

Mihnea Vlădescu - Copilul Sfânt

23

Constantinescu Florin Ştefan - Note

24

Berceanu Nineta Nicoleta - Măicuţa

25

Ungureanu Alina Ionela - Limba macedoneană

26

Şcolaru Livia - Limba maternă

27

Ilioiu Cristina - Bucureşti catifelat
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Cine suntem noi ?
Asociaţia Macedonenilor din România a fost înfiinţată în
anul 2000 ca urmare a iniţiativei unui grup de macedoneni inimoşi.
Din anul 2001 asociaţia noastră este membră, alături de
organizaţiile tuturor celorlalte etnii din România, în Consiliul Minorităţilor Naţionale, organ consultativ de specialitate al Guvernului României.
Încă din anul înfiinţării sale A.M.R. a reuşit să obţină sprijinul etniei macedonene şi implicit voturile necesare pentru a avea
reprezentare parlamentară.
La alegerile din anul 2004 susţinerea primită de către AMR
din partea macedonenilor a fost şi mai mare, etnia macedoneană
fiind reprezentată acum în Parlamentul României,Camera Deputaţilor, de către Liana Dumitrescu, vicepreşedinte AMR.
Vă puteţi adresa dnei. deputat Liana Dumitrescu atât prin
intermediul conducerii filialelor AMR, cât şi la biroul parlamentar
din Bucureşti str. Thomas Masaryk nr. 29 sector 2, telefon 021 212. 09. 22, fax. 021 - 212. 09. 23, de luni până sâmbătă, între orele
10 - 19 sau la e-mailul: lianadumitrescu2000@yahoo.com sau
lianadumitrescu@cdep.ro.
Care este scopul nostru ?
Scopul A.M.R. este acela de a:
• Reprezenta public, promova şi ocroti interesele
etniei macedonene din România;
• Aprofunda cunoaşterea culturii, limbii şi istoriei macedonenilor;
• Apăra şi lărgi drepturile individuale ale membrilor minorităţii
macedonene din România;
• Întări raporturilor de colaborare româno-macedonene.
Care sunt realizările noastre ?
Aociaţia Macedonenilor din România, prin efortul membrilor săi, a reuşit să-şi concretizeze o parte din ţelurile sale:
• Înfiinţarea a 45 de filiale în 20 judeţe,
• Organizarea de cursuri de limbă macedoneană,
• Editarea de publicaţii de interes pentru membrii etniei,
• Editarea creaţiilor literare ale autorilor de origine macedoneană,
• Organizarea de expoziţii şi manifestări ale artiştilor aparţinând
etniei,
• Acordarea de premii şi burse celor mai merituoşi membri ai et-
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niei,
• Organizarea de seminarii, mese rotunde şi dezbateri pe teme de
interes specifice,
• Organizarea de tabere şi excursii pentru cei mai merituoşi membri, în special copii şi tineri, în România şi în Macedonia,
• Înfiinţarea unei trupe de teatru de copii,
• Înfiinţarea mai multor ansambluri folclorice - ansamblul “Ilinden
2002”, ansamblul “Raze Macedonene”, ansamblul “Sonţe”, ansamblul “Copii Soarelui”
• Sărbătorirea principalelor evenimente laice şi religioase din viaţa
macedonenilor,
• Acordarea de ajutoare membrilor etniei aflaţi în nevoie,
• Dezvoltarea conştinţei de etnic macedonean,
• Păstrarea şi transmiterea generaţiilor tinere a patrimoniului tradiţional macedonean.
Planuri de viitor
• Continuarea programului de promovare şi sprijinire a artiştilor
din diverse domenii şi în special a copiilor şi a tinerilor talentaţi,
• Înfiinţarea unui muzeu etnografic macedonean,
• Organizarea propriului festival folcloric,
• Acordarea de burse naţionale şi internaţionale pentru cei mai
merituoşi copii şi tineri,
• Derularea de programe tradiţionale pentru vârstinici,
• Implicarea tinerilor în păstrarea şi dezvoltarea moştenirii culturale
tradiţionale,
• Implicarea dumneavoastră în programele şi proiectele noastre
aflate în derulare,
• Şi multe altele ...

Sediul central al Asociaţiei Macedonenilor din România:
Bucureşti, strada Thomas Masaryk, nr. 29, sector 2,
Telefon : 021 - 212.09.22
Fax : 021 - 212.09.23
E - mail : asmacedonenilor@yahoo.com.sg
www.asociatia-macedonenilor.ro
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