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O poveste de
iubire ºi o nuntã
ca-n poveºti
In lumea noastrã, a mass media, evenimentele fericite sunt trecute, de regulã, cu
vederea, poate ºi pentru cã noi, jurnaliºtii,
ne condim adesea sã vorbim despre noi
înºine. ªi, totuºi, ar trebui s-o facem mai
des, pentru cã, în goana dupã ºtirile
proaspete destinate marelui public, neglijãm ºi propriile noastre probleme ºi propriile bucurii. Iatã de ce marcãm astãzi un
eveniment fericit din viaþa cunoscutei
realizatoare TV Ruxandra Negrea, care s-a
cãsãtorit la finele anului trecut.
Prezenþã constantã ºi apreciatã pe micile
ecrane de mai bine de un deceniu,
Ruxandra a fost, pe rând, redactor, prezentator, realizator de emisiuni ºi chiar comentator sportiv la TVR , bucurându-se de
preþuire în toate aceste ipostaze, atât din
partea telespectatorilor, cât ºi a cronicarilor
de profil.Rãmân de referinþã emisiunile ei
“Corect”, prestaþiile ca prezentatoare a
“Cerbului de Aur”, ca ºi comentariile de
patinaj artistic, de la mondiale sau
Olimpiada Albã.În egalã mãsurã, însã, au
fost ºi sunt apreciate relatãrile reportericeºti
de la Bruxelles , unde a fost corespondent
acreditat de TVR sau cele de la reuniunile
Parlamentului
României,
din
prezent.Absolventã a Facultãþii de
Filologie, dar ºi cu un master la ASE, ºi un
doctorat în Geopoliticã la Facultatea de
Geografie, Ruxandra ºi-a gãsit...alesul
inimii cu mult timp în urmã, din anii studenþiei, deºi se cunoºteau încã din liceul
Ion Neculce, unde au fost colegi. Radu
Negrea, cãci el este alesul, a absolvit ASEul, specializâdu-se în relaþii economice

internaþionale, a urmat ºi cursul de Studii
aprofundate de geostrategie ºi geopoliticã,
lucrând la Grupul PPE din Parlamentul
European, de la Bruxelles, ca responsabil al
Biroului PPE din România, din 2005 pânã
în prezent.Cei doi proaspeþi soþi - care s-au
bucurat de o superbã slujbã religioasã la
Catedrala Sf.Spiridon din Bucureºti ºi de o
nuntã ca-n poveºti, onoratã de numeroase
personalitãþi din lumea politicã(naº fiind
Sorin Frunzãverde), din cea culturalã ºi din
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mass-media – au ºi o istorie hazlie. Cu un
an în urmã, aflându-se amândoi la
Bruxelles, au încercat sã se cãsãtoreascã
acolo, drept care s-au prezentat la
Consulatul României, cu cererea cuvenitã
ºi actele necesare.Surprizã, însã: cererea lea fost respinsã, cu formula „Voi vã credeþi
la Las Vegas?!”...
Acolo le dorim sã ajungã acum, când le
urãm ºi tradiþionalul „Casã de piatrã!” (Al.
H.)
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