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Fiecare loc de pe pământ are o poveste a
lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca 
s-o auzi şi trebuie un gram de iubire ca s-o 
înţelegi.

Nicolae Iorga



6 IanuarIe 

Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de oameni care au 
continuat să încerce chiar şi când se părea că nu mai este nicio speranţă.

Ion Luca Caragiale

Munţi i  Făgăraş  FOTO Cătă l in  Pobega



2 FeBruarIe 

Învăţaţi să lăsaţi pe chipul 
vostru să înflorească un 
zâmbet, este darul pe care-l 
oferiţi aproapelui, este darul 
pe care-l oferiţi întregului 
Univers.

Octavian Paler

Por t  popular  d in  Maramureş

FOTO Diana Somo g yi



1 FeBruarIe 

Cea mai mare minune e să crezi că poţi face una. Restul e foarte uşor.
Nicolae Iorga

Măg ura ,  jud.  Braşov FOTO Adr ian Petr işor



24 FeBruarIe 

Iubeşti pe cineva atunci când ai ajuns să vrei să-i dai ceea ce ai mai bun şi 
hotărăşti să i te dai pe tine însuţi...

Octavian Paler

Maramureş  FOTO Diana Somo g yi



19 aPrILIe 

Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu 
urechea ca s-o auzi şi trebuie un gram de iubire ca s-o înţelegi.

Nicolae Iorga

Sf inxul  -  Munţi i  Buceg i  FOTO Adr ian Petr işor



13 IunIe 

Oamenii nu îşi mai dau seama de bucuria de a trăi, pentru că nici nu mai 
ştiu să privească minunile naturii.

Constantin Brâncuşi

Rhododendroni  în  Munţi i  Rodnei             FOTO Diana Somo g yi



23 aPrILIe 

Când cineva ne dovedeşte recunoştinţa, el ne dăruieşte mai mult decât 
i-am dat.

Vladimir Ghika

O uă încondeiate  FOTO Mug ur  B ărbosu



4 aPrILIe 

Un om cult înseamnă o minte deschisă către bunătate şi frumuseţe.
Nicolae Iorga

Munţi i  A puseni  FOTO Diana Somo g yi



7 SePTeMBrIe 

Iubirea nu este un târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o 
certitudine: te iubesc pentru că te iubesc.

Liviu Rebreanu

Sibiu             FOTO Mircea  Dragoş



1 IunIe 

Arată-le copiilor tăi dragoste, tandreţe, blândeţe, răbdare şi respect, 
pentru ca şi ei să facă la fel.

FOTO Diana Somo g yi



14 auGuST 

Nu merge pe unde te duce drumul, mergi pe unde nu există drum şi lasă 
o urmă.

Ţara  Făgăraşului             FOTO Adr ian Petr işor



6 AUGUST 

Speranţele trebuie toate legate între ele, băgate într-o sticlă mare, cu 
dop, şi aruncate în mare. Poate mai folosesc şi altcuiva.

Oana Pellea

Delta  Dunăr i i  FOTO Sor in  Onișor



6 IunIe 

Fiecare popor şi fiecare epocă stă pe umerii vremilor trecute.
Mihai Eminescu

Sinaia  -  Caste lu l  Pe leş             FOTO Adr ian Petr işor



9 IuLIe 

Dacă îţi acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci de jur împrejur o privire 
odihnită, curioasă şi nepătimaşă, vei găsi destule argumente să te bucuri. 

Andrei Pleşu

FOTO Diana Somo g yi



28 MaI 

E o lume foarte frumoasă, cu toate “culisele” ei. Şi depinde de tine unde 
te uiţi: în întunericul mlaştinii sau la nuferii care plutesc.

Oana Pellea

Delta  Dunăr i i  FOTO Helmut  Ignat



22 SePTeMBrIe 

A fi lider presupune să fii dispus să-ţi asumi răspunderea atunci când 
altcineva ar fi trebuit să o facă sau să găseşti soluţii pentru probleme care 
nu-ţi aparţin.

Sig hişoara             FOTO Mug ur  B ărbosu



15 SePTeMBrIe 

Raza de soare care te încălzeşte pe tine nu-ţi este împuţinată prin faptul 
că se mai încălzeşte la ea şi vecinul tău.

Alexandru Vlahuţă

FOTO Adr ian Petr işor



5 IuLIe 
Iubirea adevarată afirmă libertatea celuilalt. Când iubeşti, trebuie să 
ieşi din tine în sensul de a încerca să-l trăieşti pe celălalt, să-l înţelegi pe 
celălalt, să vezi lumea prin ochii lui.

Pr. Pantelimon Şuşnea

Mănăst irea  Oaşa ,  jud.  A lba             FOTO Adr ian Petr işor



2 MarTIe 

Va învinge cel care are răbdare să aştepte fără să se lase ispitit de orgoliul 
de a acţiona, când timpul nu e favorabil acţiunii.

Marin Preda

Holbav,  jud.  Braşov  FOTO Adr ian Petr işor



12 DeCeMBrIe 

Un om care nu munceşte nu ştie să preţuiască munca altuia.
Alexandru Vlahuţă

Bucovina             FOTO Diana Somo g yi



17 MarTIe 

Prietenia fără încredere este 
ca o floare fără parfum.

Nicolae Iorga

Cetatea  S ig hişoara

FOTO Mug ur  B ărbosu



21 DeCeMBrIe 

Frumuseţea trebuie să fie ca lumina, un bun care se distribuie fără să se 
împartă.

Constantin Noica

FOTO Adr ian Petr işor


