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Din nou, 
un român 
la „Das
Supertalent
2011”

Preºedintele Traian Bãsescu s-a aflat în data de 10 noiembrie 2011 la
Berlin, într-o vizitã oficialã efectuatã la invitaþia omologului sãu
german, Christian Wulff.  Acesta a fost totodatã primit ºi de
cancelarul Angela Merkel, discuþiile purtându-se de altfel pe fondul
complicãrii, în ajun, a crizei din Europa, prin ºubrezirea dramaticã a
poziþiei Italiei pe pieþele internaþionale. Pagina 3
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Preºedintele Traian Bãsescu
s-a întâlnit la Berlin cu 
membrii comunitãþii 

româneºti din Germania

Preºedintele Traian Bãsescu
s-a întâlnit la Berlin cu 
membrii comunitãþii 

româneºti din Germania



Cultivãm în aceste timpuri minciuna.
Spunem negrului cã e alb. Facem aceste
lucrãri negative pentru a ne fi nouã bine.
Dar un bine care este opus Învãþãturii
Domnului. Instituþiile mint. Pentru a
obþine profitul folosesc minciuna,
intriga, pizma. S-a instalat peste tot legea
consumului, legea concurenþei. Scurt
spus legile pieþei. Toate acestea sunt
inverse spiritului moralei creºtine. Astfel
am trecut într-o zonã artificialã. Într-o
zonã moartã. Lucrãm spre cultivarea
trupului. Iar sufletul s-a atrofiat fiindcã
este condus de corp. Deci am inversat,
datoritã minciunii, curgerea fireascã.
Peste tot intri în zona plãcerilor ºi a
voluptãþii simþurilor. Suferinþa pentru
Mântuire este consideratã o smintealã ºi
nu þelul suprem al fiecãrui creºtin. Pentru
cã românii sunt creºtini. Suntem creºtini,
dar faptele noastre sunt mult mai
pãcãtoase ca ale pãgânilor. Aici pe
pãmânt sã ne meargã bine. Ne vindem
sufletul pentru plãcere. Facem orice
mârºãvie pentru ca iubirea de sine sã nu
sufere nici o atingere. Indiferent de
poziþia socialã pe care ne gãsim, tot
timpul ne aºezãm pe un piedestal mult
mai înalt decât întreaga umanitate.
Bãtrânii poporului, Preoþii, ºi Sãracii cu
Duhul nu-i ascultã nimeni. Cultivarea
minciunii a pãtruns peste tot ca o ploaie
acidã ce arde toatã sãmânþa bunã pe cale
de a rãsãri. Aº dori ca sã aud în jurul meu
oameni care sã mãrturiseascã
Evanghelia. Oameni care sã sufere
fiindcã Iisus este rãstignit aºa de des în
lume. Sã nu uitãm nici o clipã cã în
oricare om este Chipul Lui Iisus. Toþi
þinem la sufletul nostru fãrã a ne mai
gândi cã l-am primit de la Domnul
nostru Iisus Hristos. Fiindcã spune în
Evanghelie: “Cine þine la sufletul lui îl va
pierde, iar cine-ºi pierde sufletul lui
pentru Mine îl va gãsi”. Matei 10, 39. O
mare parte dintre noi ne speriem când

auzim de Sfânta
Scripturã, dar uitãm cã
marile spirite ale
umanitãþii au dat sens propriilor creaþii
cu referiri directe la Sfânta Evanghelie.
ªi mã gândesc la Dostoievski,  Tolstoi,
Goethe,  Cervantes,  Rebreanu,
Voiculescu. Orice popor se þine departe
de absolut dacã nu are o atitudine de
infinitã sfinþenie faþã de Biblie. De fapt
se recunoaºte cã toate cãrþile care au
apãrut pe pãmânt sunt nãscute din Cartea
Cãrþilor. Am primit fãrã nici o atitudine
de rãzvrãtire ispita Satanei adicã,
împãrãþiei lumii acesteia ºi i-am fãcut
sufletul sclav. Scurt spus am vândut ºi
noi pe Domnul, dacã Talantul (sufletul),
l-am fãcut cadou celui rãu. 

Minciuna este pãcat. Este o cultivare
a smintelii. Este o virusare a echilibrului.
Este o tulburare a pãcii omului.
Minciuna este faþa vãzutã ºi nevãzutã a
rãului. Minciuna opreºte omul aflat în
rugãciune. Minciuna ne scoate din fire. Îl
scoate din fire ºi pe cel care minte ºi cel
care este minþit este rãnit. Când pãrãsesc
voia mea ºi mã las în voia Domnului-
sufletul meu iese din temniþa timpului.
Pentru cã voia noastrã este confuzã,
adesea empiricã ºi prin urmare se
bazeazã pe minciunã chiar dacã nouã ne
scapã aceastã imixtiune. Minciuna este
moarte. Fiindcã minciuna este pãcat.
Avem tendinþa sã îmbrãcãm minciuna
într-o aurã a comicului ºi a falsului spirit.
Dar asta este smintealã ºi deplasare de la
adevãr. Trecerea noastrã pe pãmânt nu
este o glumã. Am venit aici pentru a ne
lupta ºi ruga sã primim de la Domnul,
Împãrãþia Cerurilor. Deci, orice facem
suntem priviþi din toate sferele
universului. Peste tot „ochiul” Domnului
descoperã orice faptã am face, bunã sau
rea. Minciuna zdrobeºte cãrãmizile
sufletului nostru ºi aduce suferinþã
chipului lui Hristos din noi”. “Minciuna

aºa
de desãvârºitã
a epocii noas-
tre, nimic,
dar nimic
nu va
p u t e a
într-o zi
sã o
d o -
boare,
d e c â t
s i n g u r a
Biserica, în
înþelesul
cel mai
adânc”.
Aºa ne grãieºte
Ieromonahul Rafail Noica. De ce?
Fiindcã Biserica este Trupul lui Hristos.
Iar Iisus n-a minþit pe nimeni. Pentru cã
Dumnezeu Cuvântul iubeºte egal pe toþi
oamenii. Înþelegem acum de ce Sfântul
Siluan spunea cã “Dupã pãrerea mea, un
singur lucru e important, sã ne smerim,
fiindcã mândria ne împiedicã sã iubim”.
ªi dacã nu iubim oamenii, normal cã îi
minþim pentru a-i deposeda de bunuri ºi
de muncã. ªtim cã de la Satana am
primit mândria. ªi acum auzim cã celule
satanice umblã sã îºi facã bisericã
recunoscutã de cãtre stat. Se aude cã
Constituþia noastrã ar permite o astfel de
legitimare oficialã a rãului. În America
sunt de mult. La noi se pare cã trebuie sã
subscrie ºase mii de oameni pentru a se
pune în practicã versetele satanice. „New
Age-ul” loveºte cu minciunile acestui
veac ºi oficializeazã  “stãpânia întuneri-
cului (cf Lc 22, 53). „Dar, lui Dumnezeu
voim a sta noi împotrivã?”. Spune în în-
cheiere, fiul marelui filozof, Constantin
Noica – Ieromonahul Rafail Noica.

Valeriu Tãnasã 
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Feminismul
forþat

Mã simt... cumva
deranjatã. Cred cã
femeile nu meritã
soarta...pe care singure
ºi-au creat-o. Din exces
de zel, din prostie, din
exagerare...Nici chestia
cu blondele nu þine...ªi eu
mã vopsesc.

Este jignitor sã doreºti ceva, sã obþii ceva...doar ºi
numai pentru cã eºti femeie. Începând de la un scaun
în autobuz ºi terminând cu o funcþie într-un stat.
Existã femei-pisici, ºi le accept. Ele miorlãie, torc, cer
frumos orice doresc sã obþinã. Existã femei-panterã,
ºi le accept, care smulg orice-ºi doresc. Sunt animale
de pradã. Existã însã acea combinaþie dubioasã,
pisici-panterã...care declarã cã sunt femei ºi au
aceleaºi drepturi cu bãrbaþii, cã societatea este
misoginã ºi cã locul lor este în frunte... doar pentru cã
sunt femei.

În primul rând...cã noi am dorit sã fim egale.
Suntem, în mãsura în care noi însãne înþelegem acest
lucru ºi acþionãm conform acestei gândiri. Egal
înseamnã împreunã. Nu este egal sã mergem la
serviciu, ca ºi bãrbaþii, iar dupã-amiaza sã ne jucãm
de-a gospodinele, tâmplarii, instalatorii... Nu
fãcându-le pe toate devenim egale, ci fãcând aceeaºi
cantitate de lucruri. Sã mergem la un serviciu, iar
dupã-amiaza ei sã citeascã ziarul ºi noi sã zburdãm
prin gospodãrie, rezolvând totate problemele....nu e
egalitate. E prostie, sclavagism, masochism. ªi sã nu-
mi spuneþi cã barbaþii sunt vinovaþi sau cã sunt
misogini, ci cã noi am fãcut o alegere proastã sau nu
am înþeles bine ce înseamnã egalitate. 

Asta este...pe de o parte. Pe de altã
parte...profesional vorbind, nu poþi cere o proporþie
egalã de reprezentare în funcþiile de conducere, doar
ºi numai pe criteriul paritãþii. Pur ºi simplu...valoarea
se vede, chiar dacã ai fustã sau pantalon. Angela
Markel, Margaret Thatcher ºi multe, multe alte
doamne, ne-au scãpat de ideea de a fi atenþi cu ce sunt
îmbrãcate sau cum sunt coafate ºi ne-au fãcut, pe toþi,
foarte interesaþi de ceea ce spuneau, fãceau. Cred însã
cã o înfãþiºare ºi un comportament de showbiz
îngreuneazã drumul unei femei în funcþii de
conducere. Nu cã a fi frumos înseamnã a nu fi deºtept,
doar cã este o pastã mai rarã ºi suntem tentaþi sã
observãm doar frumuseþea. Tocmai de aceea mi se
pare agresiv ca o femeie, cu decolteul pânã la brâu,
sã-mi cearã sã fiu atentã la ceea ce spune, sã-mi
vorbeascã despre misogini, egalitate, despre situaþia
doamnelor nedreptãþite. E un feminism agresiv.

Nu ºtiu dacã în România a venit ceasul ca o femeie
sã fie prim-ministru sau preºedinte, ºtiu însã cã aceastã
doamnã nu poate fi îmbrãcatã asemeni catwoman ºi
cãlare pe un Harley Davidson.  Dacã despre asta e
vorba..ei bine, atunci România nu este pregãtitã ºi cred
cã nici Europa nu e gata! Femeile nu voteazã femei...ºi
asta nu e bine! E un conservatorism prost înþeles. Îmi
place sã cred cã femeile ar vota femei care meritã ºi
sunt convinsã cã ºi bãrbaþii ar face-o. E chestie de
merit, deci, nu de sex. Este cunoscut faptul cã femeile
sunt, de fapt, mult mai dure ºi mai critice, dar au mai
multã fantezie. Nu cred cã o femeie premier sau
preºedinte ar fi adoptat mãsurile de austeritate alese de
România. La noi s-au luat cele mai aspre mãsuri:
reducerea salariilor bugetarilor cu 25%, majorarea
TVA-ului cu 5%, de la 19% la 24%, diminuarea
indemnizaþiei de ºomaj cu 15% ºi concedierea a
150.000-200.000 de bugetari. Nicãieri în lume nu s-a
tãiat aºa, brusc ºi de la rãdãcinã, deºi se spunea cã nu
suntem în situaþia Greciei. Poporul a îngenunchiat ºi
se târâie. Economia la fel.

Îmi place sã cred cã o femeie ºi-ar fi folosit mai
mult imaginaþia, nu ar fi ales cel mai uºor ºi abrupt
drum. Filozofii spun cã...”Pentru a obþine aceleaºi
aprecieri ca un bãrbat, o femeie e obligatã sã facã de
douã ori mai multe lucruri”. Este aºa, dar, din
fericire…nu e greu! Atâta timp cât nu te joci de-a
pisica-panterã. 

Ioana Diaconu

EEDDIITTOORRIIAALLMMIINNCCIIUUNNAA  EESSTTEE  MMOOAARRTTEEAA
SSUUFFLLEETTUULLUUII

În perioada 12–29 octombrie 2011
au avut loc la München Zilele Culturii
Române. Ediþia din acest an a cuprins
un festival de film românesc contem-
poran, spectacole de teatru, un vernisaj
ºi un concert. Deschiderea seriei de
evenimente a avut loc la 12 octombrie
2011 în cadrul Galeriei de Artã a
Consulatului General al României la
München, cu vernisajul expoziþiei
Contraste, care a reunit picturi ale unor
tinere artiste din România, Agnes

Felhazi ºi Daniela Turcu.
La Muzeul Filmului din capitala

Bavariei a avut  loc, în perioada 13-19
octombrie Festivalul Filmului Româ-
nesc, în cadrul cãruia au fost  prezentate
producþii recente ale regizorilor români.
Oaspete de onoare a fost regizorul
Cristi Puiu, prezent la deschiderea
festivalului, ocazie cu care a fost
prezentat filmul sãu „Aurora”.
Programul complet al festivalului de
film poate fi accesat la:

www.s tad tmuseum-on l ine .de /
aktuell/romania2.pdf.

Spectacole de teatru au fost
prezentate la 21 octombrie (Jurnalul
unui nebun de N.V.Gogol ºi Copii rãi
de Mihaela Mihailov) ºi 29 octombrie
(Vacanþã în Guadelupa de P.Sauvil ºi
E.Assous) în cadrul Black Box din
complexul cultural Gasteig.

Zilele Culturii Române la München
sunt organizate de Asociaþia pentru
Promovarea Culturii ºi Tradiþiilor
Româneºti, în cooperare cu Muzeul
Filmului München ºi cu Münchner
Musikseminar, cu sprijinul Cancelariei
de Stat a Bavariei, al Direcþiei pentru
Culturã a oraºului München, al
Institutului Cultural Român „Titu
Maiorescu” Berlin, al Centrului
Naþional al Cinematografiei, al Triarte
film& event, ºi al Consulatului General
al României la München.

Informaþii suplimentare cu privire
la programul evenimentului pot fi
gãsite pe site-ul Asociaþiei pentru
Promovarea Culturii ºi Tradiþiilor
Româneºti: www.ge-fo-rum.de.

Consulatul General al României
la München

Zilele Culturii Române la München 2011
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La întrebarea: "Germania a
ridicat problema românilor de pe
teritoriul statului?" - preºedintele a
subliniat cã: "acest lucru nu a fost
pomenit aici, dar, din pãcate, alte
state o fac". Ceea ce a apreciat în
privinþa Germaniei, este atitudinea
autoritãþilor ce se implicã în
rezolvarea problemelor, inerente
momentului actual, ºi nu pun

problema, cã "ei" sunt cetãþeni
români, ci, pur ºi simplu, sunt
cetãþeni europeni. Îºi îndeplinesc
atribuþiile ºi obligaþiile, cu
profesionalism, ºi se bucurã de
faptul cum România a reuºit sã facã
ºi sã îndeplineascã un program atât
de sever. Pe aceastã cale a mulþumit
tuturor românilor pentru înþelegerea
ºi modalitãþile folosite pentru a

trece momentele extrem de dificile,
situaþie datoratã crizei economice
mondiale. În urma discuþiilor purta-
te, a reieºit cã în România proble-
mele economice sunt abordate cu
seriozitate, aceasta determinând un
pas important pentru consolidarea
încrederii ºi consolidãrii relaþiilor
dintre România ºi Germania.
România a început sã-ºi reia
creºterea economicã, s-a evitat
revenirea la recesiune, iar analizele
actuale ale Comisiei Europene, care
atenþioneazã cã existã momente de
recesiune în zona EURO, în anul
2012, aratã cã România va evita
asemenea situaþie.

De asemenea, aceastã întâlnire
a fãcut parte din "longevitatea"
relaþiilor româno-germane ºi va
contribui benefic în relaþiile
bilaterale dintre cele douã þãri.

Preºedintele român a avut un
mesaj concret ºi pentru  investitorii
germani: sã se implice în
privatizarea CFR ºi al
termocentralelor pregãtite de
Guvern spre a fi scoase la vânzare.
"Ne intereseazã în mod deosebit
investitori germani", a declarat, la
Berlin, Traian Bãsescu. Iar dacã tot
s-a aflat la capitolul invitaþii, Traian
Bãsescu a mai adresat una, de data

aceasta bancherilor germani, sã
vinã ºi sã deschidã bãnci în
România. Programul vizitei lui
Traian Bãsescu la Berlin a mai
inclus ºi o întâlnire cu reprezentanþii
comunitãþii româneºti din
Germania ºi cu cei ai comunitãþii
germanilor originari din România.
Acesta a afirmat cã singurul lucru
pe care România îl poate face, este
de fapt, ceea ce deja se face, adicã:
de a avea un numãr mare de ofiþeri
de legãturã de la Ministerul de
Interne ºi se încearcã împreunã cu
autoritãþile statului, ca acolo unde
sunt probleme sã se intervinã.

Acesta a mai precizat cã,
începând cu data de 1 Ianuarie
2012, se va deschide piaþa muncii în

Germania pentru cei care au
calificãri. Vorbim, evident, de o
piaþã a muncii  - sezonierã. 

Întâlnirea cu reprezentanþii
români s-a încheiat într-un mod
festiv, evident, fotografii ºi
strângeri sincere de mâini.
Comunitatea românã din
Germania, a arãtat încã o datã cã
sunt prezenþi acolo unde trebuie, cã
au ºtiut întotdeauna ce sã facã, dar
nu în ultimul rând cã pe teritoriul
unei þãri strãine au ºtiut sã impunã
respect prin activitãþile pe care le
întreprind, sã-ºi valorifice talentul
ºi sã arate tuturor tradiþiile,
obiceiurile ºi sã etaleze standardul
înalt de culturã ºi civilizaþie. 

Ionela van Rees-Zota

Preºedintele Traian Bãsescu s-a întâlnit la Berlin
cu membrii comunitãþii române din Germania

Preºedintele Traian Bãsescu s-a aflat în data de 10 noiem-
brie 2011 la Berlin, într-o vizitã oficialã efectuatã la invitaþia
omologului sãu german, Christian Wulff.  Acesta a fost primit

ºi de cancelarul Angela Merkel, discuþiile purtându-se, de
altfel, pe fondul complicãrii crizei din Europa, prin ºubrezirea

dramaticã a poziþiei Italiei pe pieþele internaþionale.

La sfîrºitul lunii octombrie, Biblioteca
„ION MINULESCU” de la Nürnberg s-a
bucurat  de vizita unui oaspete de seamã din
România, prin prezenþa domnului Profesor
Nicolae Boaru, Directorul Bibliotecii
Judeþene Nicolae Iorga din Ploieºti.

Cu aceastã ocazie, acestuia i s-a prezentat
sediul bibliotecii de la Nürnberg, proiectele
asociaþiilor DACIA e.V. ºi Rumänische Asse
e.V. , legându-se în acelaºi timp un parteneriat
între cele douã Instituþii.

Venind tocmai din Ploieºti, acesta a adus
în tolba sa un proiect care se adreseazã
românilor de peste graniþe.

A început  astfel de proiecte pornind de la
deschiderea unei filiale a unei biblotecii în
Republica Moldova, apoi o alta în satul
sârbesc NOVOSELO , iar acum continuã
proiectele prin a îmbogãþii colecþia de carte
din biblioteca ce se aflã la Nürnberg.

Drumul acestui om de carte nu s-a oprit în
Serbia, de acolo destinaþia a fost Nürnberg.
Amabilitatea acestuia a fost la superlativ.
Spaþiul bibliotecii Ion Minulescu a devenit
neîncãpãtor pentru volumele de cãrþi

existente, Centrul Cultural DACIA este la fel,
un mijloc de polarizare a culturii româneºti pe
teritoriul Germaniei, iar mijloacele mass-
media existente sunt cele mai importante
pentru românii din Germania ºi nu numai. 

„Un Radio, un ziar, o bibliotecã, o
prezenþã însufleþitã ºi la propriu ºi la figurat“,

spune la un moment dat Profesorul Boaru,
este o activitate fecundã ºi febrilã, este vãzutã
bine ºi de asemenea, se oglindeºte
complementar ºi în energiile convergente ale
atâtor români din zonã. Existã, aº putea spune,
români de 14 ºi 18 karate, dacã ar fi sã le dãm
o coordonatã a aurului.“

Românii, aºa cum îi aratã unele
televiziuni sunt o rasã de oameni urâþi, hidoºi,
þigani, puturoºi ºi mai ºtiu eu cum, dar dupã
cum acesta adaugã într-un interviu cãtre
Radio R România, „ când vezi astfel de
reuºite, astfel de prezenþe onorabile, oneste,
muncitoare, distinse prin spirit ºi interes
cultural, faptã, raþionalitate, atunci, te bucuri“.
Cuvinte spuse din suflet, cuvinte cu grad de
superlativ, dar cu deloc exagerate, aºa cum
acesta afirmã.

Prezenþa domniei sale la Nürnberg nu este
întâmplãtoare, vine pentru a acorda
proiectului „Nu lãsaþi limba românã sã
moarã“ o continuitate a ceea ce am început
noi, alãturi de domniºoara Liliana Moldovan
de la Biblioteca Judeþeanã Mureº, oferindu-ne
în acelaºi timp un numãr impresionant de

cãrþi, dar ºi un parteneriat între cele douã
biblioteci. 

„Mi-am propus sã umplu un perete al
bibliotecii Ion Minulescu, vreau sã fiu unul
din cei mai importanþi donatori, vreau sã
trimit din toatã literatura, atât ce-a modernã,
cât ºi ce-a universalã, literatura  pentru copii
modernã ºi actualã.“

Una din provocãrile care i-au fost
adresate, a fost ºi colaborarea la ziarul
VOCEA TA, dar ºi la agenþia de presã AªII
ROMÂNI, propunere care a fost acceptatã cu
tot entuziasul, dar ºi contribuþia ºi implicarea
acestuia la viitorul volum „Patriotismul
românesc între dispariþie ºi izbândã“.

Nu trebuie omis ºi faptul cã la sfârºitul
lunii martie, subsemnata, împreunã cu
Berthold Staicu, dar ºi domniºoara Liliana
Moldovan vom fi prezenþi la Festivalul
Internaþional ”Nichita Stãnescu”, lansând
totodatã ºi volumul istoric „Patriotismul
românesc între dispariþie ºi izbândã“.

Vizita profesorului Nicolae Boaru  s-a
încheiat printr-un scurt intinerariu prin
biblioteca Ion Minulescu, a continuat cu
rãsfoirea ziarelor VOCEA TA, dar ºi cu
parcurgerea  materialelor inscrise pe Agenþia
de Presã AªII ROMÂNI. La finalul vizitei
mult prea scurte, acesta a afirmat:  „ Plec de
aici cu bucuria cã am putut cunoaºte oameni
deosebiþi, cã am cunoscut o femeie care a dat
viaþã unui lãcaº de cult ºi vã consider o parte
luminatã, raþionalã, care alãturi de cei care au
contribuit la proiectul dumneavoastrã, aþi
reuºit sã arãtaþi acea parte a patriotismului.
Dumneavoastrã însãþi sunteþi o mostrã a
patriotismului prin izbândã. Sã nu uitãm
limba românã, sã nu uitãm cã suntem români
ºi sã nu ne uitãm graiul românesc, aºa cum
spune Constantin Noica, dupã germanã ºi
limba greacã veche, româna este limba ce-a
mai gravidã de filozofie .“

Ionela van Rees-Zota

Biblioteca „ION MINULESCU” din Nürnberg a primit oaspeþi din România
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La începutul lunii octombrie aþi
reuºit sã impresionaþi publicul
german cu performanþele acrobatice
pe care le-aþi prezentat în cadrul
emisiunii „Das Supertalent 2011”.
Ce v-a determinat sã vã înscrieþi le
acest concurs ºi cum v-a schimbat
viaþa participarea la emisiunea „Das
Supertalent”?
Am crezut de cuviinþã cã publicul, ce

urmãreste acest Show poate fi fascinat  de
momentele mele de umor si suspans,
poate fi atras de mare performanþã pe care
o realizez ori de câte ori urc pe o scenã.
Nu neg faptul cã succesul la aceastã
emisiune a dus cu sine ºi o super reclamã
pentru mine ºi spectacolele pe care le
realizez.

Aveþi o afinitate specialã pentru
latura umoristicã. Este dificil sã
îmbinaþi arta acrobaþiei care
necesitã concentrare ºi atenþie
maximã, cu aspectele umoristice pe
care le oferiþi publicului?
Foarte greu nu este, pentru mine

umorul este un dar nativ, care m-a ajutat sã
mã descurc prin viaþã. Prin urmare, am
þinut cu dinþii de el. Mereu a fãcut parte
din mine, chiar de la început, iar referitor
la combinaþiile de risc pe care  le prezint,
încerc, de fiecare datã sã mã concentrez

suficient de puternic pentru a ieºi totul
bine ºi aºa cum îmi doresc.

Câte ore alocaþi antrenamentului pe
parcursul unei sãptãmâni ºi de cât
timp este nevoie pentru a pregãti un
nou moment acrobatic? 
Orele de antrenament le fac fãrã a

trebui sã mã uit la ceas. Uneori mã
antrenez mai puþin, alteori mai mult. Cu
toate acestea zilele de transpiraþie,
musculatura la maxim antrenata, pot
spune cã au trecut pentru mine demult. Cu
peste 30 de ani de experienþã, acum nu
mai trebuie decât sã mã menþin  în formã
iar dacã spectacolele ruleazã fãrã
întreruperi, nu am nevoie de  pregãtire
suplimentarã.

Se ºtie deja cã aþi descoperit lumea
circului la o vârstã fragedã, aveþi o
experienþã îndelungatã în acest sens
iar în perioada comunistã aþi
participat la spectacolele Circului de
Stat din Bucureºti. Povestiþi-ne, pe
scurt, cum era viaþa într-un circ, în
România comunistã.
Cum sã fie? Când eºti tânãr ºi visãtor

totul e altfel. Îmi aduc aminte cã, pe
vremea respectivã, fãceam parte  din
categoria tinerilor care doreau sã se
autodepãºeascã ºi în acest sens petreceam
mult timp la antrenament. În privinþa

performanþei individuale, când eºti pe
cont propriu, e cu totul altceva. Atunci,
pot spune cã lucrurile se schimbã ºi astfel
ajungi mai responsabil ºi mai consecvent.
Nu-i aºa?

În momentul de faþã lucraþi ca liber
profesionist. Din aceastã perspectivã,
care ar fi avantajele, ºi, de ce nu,
dezavantajele, faptului cã nu sunteþi
angajatul unei companii de circ?
Experienþa lucrului ca liber

profesionist mi-am format-o încã de pe
vremea când lucram eram în România, iar
avantajele le-am simþit încã de la început.
Unul dintre ele se referã la faptul cã,
atunci când lucrezi pe cont propriu,
condiþiile contractului le stabileºti singur,
ca urmare a propriilor decizii. Desigur,
apar ºi dezavantaje dar pentru a avea
succes e bine sã pui în balanþã ºi aspectele
pozitive dar ºi pe cele negative ºi sã decizi
în cunoºtinþã de cauzã. 

Existã, în lumea circului, naþional
sau internaþional, vreun artist
renumit care v-a inspirat ºi pe care
l-aþi ales ca model?
Dacã mã gândesc bine, noi artiºtii din

lumea circului suferim de un anume
individualism: fiecare cu pregãtirea ºi
talentul personal. Admiraþia mea se
îndreaptã însã spre un mare artist de

cinema, spre Charlie Chaplin, o persoanã
cu un talent deosebit.

Care ar fi principalele calitãþi ale
unui artist acrobat? Ce sfaturi daþi
tinerilor care ar dori sã îºi desfãºoare
activitatea în lumea circului?
Aceastã meserie cere implicare totalã,

presupune ca fiecare sã doreascã într-adevãr
sã practice aceastã artã. Meseria de artist de
circ cere  devotament ºi riscuri. Cine o
practicã, ºtie sã fie pregãtit sufleteºte pentru
momente de tristeþe dar ºi pentru adevãrata
ºi marea bucurie. Trebuie sã ºtie sã îºi
cântãreascã viata personalã cu înþelepciune
pentru a face un echilibru între viaþa de
familie ºi corectitudinea ori implicarea la
locul de muncã.

Agenda dumneavoastrã include, în
viitorul apropiat, spectacole
organizate în Germania? Cum þineþi
legãtura cu publicul pe care l-aþi
impresionat? 
În curând, în luna noiembrie ºi

decembrie, am fixat niºte spectacole pe
care le voi susþine în localitãþi din Nordul
Germaniei. În privinþa, admiratorilor mei,
unii îmi scriu direct, alþii îmi acceseazã
site-ul iar majoritatea citesc ce se scrie
despre mine în mass-media.

Jurist
Ionela van Rees- Zota

Germania a “descoperit” 55 de miliarde de euro
dupã identificarea unei erori contabile în bilanþul bãncii
Hypo Real Estate, naþionalizatã în 2009.

Acum doi ani, HRE a primit din partea statului
german aproximativ 150 de miliarde de euro pentru a
evita colapsul. În urma recalculãrilor contabile fãcute la
Hypo Real Estate, Germania a anunþat cã nivelul
datoriei sale va scãdea la 81,1% din PIB pentru 2011, cu
2,6% mai puþin decât estimãrile precedente.

Informaþiile despre neconcordanþele din bilanþul
bãncii HRE au apãrut în ediþia electronicã a publicaþiei
Stern ºi au fost confirmate de ministerul federal de
finanþe, care a catalogat descoperirea drept
“îmbucurãtoare”. Eroarea de calcul a apãrut la
administratorul bãncii, FMS Wertmanagement.

Conform “stern.de”, secretarul de stat Hartmut
Koschyk (creºtin-social) menþionase încã din
septembrie, fiind interpelat în Parlament de cãtre Klaus
Ernst (Partidul Stângii), cã existã unele inadvertenþe în
bilanþurile bãncii HRE, fãrã a face ºi alte precizãri.

FMS Wertmanagement a ajustat deja retroactiv
bilanþul bãncii pe 2010, stabilind cã datoriile acesteia
sunt cu 24,5 miliarde de euro mai mici decât se
calculase anterior. Pentru 2011, suma este de 31 de
miliarde de euro. Ministerul de finanþe german a salutat
de asemenea eradicarea erorii cauzate de calcularea în
sumã netã a garanþiei pentru produsele derivate.

Autor: dpa/stern.de/VD
Redactor: Ovidiu Suciu

Din nou, un
român la „Das
Supertalent
2011”
- Interviu cu Constantin Bellu -

Germania, mai bogatã cu
55 de miliarde de euro 

Se împlinesc în luna noiembrie
2011, 180 de ani de la moartea lui
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL.
Nãscut în 27 august 1770, la Stuttgart,
Hegel  este cunoscut ca cel mai
important reprezentant al
idealismului german. El se distinge
de ceilalþi gânditori idealiºti prin
faptul cã a  atribuit filosofiei o
funcþie spiritualã ºi a conferit
statului un atribut ideal.

O parte importantã a gândirii
sale este alocatã filosofiei politice
ºi ideilor despre stat ºi puterea
statalã. Autor al  “Prelegerilor de
filosofie a istoriei”, Hegel, a
fraternizat, în tinereþe, cu
principiile revoluþiei franceze ºi a
acceptat, spre finalul vieþii, soluþia
monarhiei constituþionale ca
modalitate idealã de guvernare. 

Filosoful german a emis, însã,
idei ca caracter general-uman ºi a
elaborat o filosofie a dreptului
profund eticã ºi raþionalã. I s-a
pãrut raþional lui Hegel sã
construiascã un sistem de
organizare politicã dupã modelul
cetãþii ateniene din Grecia anticã. În a sa
filosofie a istoriei Hegel a apãrat
punctul de vedere al unui stat ideal,
considerat ca entitate subiectivã
transcedentalã. Ideea statului ideal a
devenit în filosofia hegelianã expresia

eticã a libertãþii umane. 
Referindu-se la ideea de stat, Hegel

ºi-a imaginat o structurã piramidalã de
organizare politicã ºi administrativã. În
prefaþa “Prelegerilor de  filosofie a

istoriei” gânditorul german a oferit un
top al puterii politice, în cadrul cãruia
locul suprem revine  monarhului.
Urmãtorul nivel este ocupat de
funcþionarii de stat ºi guvernanþi iar
ultimul loc revine corporaþiilor ºi

stãrilor. Este evident cã, pentru prinþul
idealismului, cum a fost numit deseori
Hegel, organizarea internã a statului
este o chestiune  profund raþionalã ºi
þine de o ordine logicã apriori stabilitã.  

Relaþia individului cu statul
este mediatã, considerã Hegel, de
societatea civilã, în sensul cã
realizarea idealurilor individuale
este în strânsã legãturã cu satis-
facerea intereselor comune ale
cetãþenilor. Cu alte cuvinte,
libertatea individualã se obþine
printr-un exerciþiu intuitiv în urma
cãruia voinþa individualã se
supune de bunã voie interesului
general, adicã puterii statale.

Armonia în societate ºi
constituirea unei organizãri
sociale profund etice, crede
Hegel, este rezultatul punerii de
acord a intereselor individuale ºi
subiective cu interesul general ºi
obiectiv al statului. În spirit etic,
profesorul de la Heidelberg
mizeazã pe puterea societãþii
civile. Rolul societãþii  civile,
credea  Hegel, este de “a veghea”

ca monarhia constituþionalã - care este
formã idealã organizare a statului - sã
nu alunece în tiranie, statul rãmânând
ceea ce a fost dintotdeauna adicã
“întruchiparea ideii divine pe pãmânt”.

Liliana Moldovan 

PERSONALITATEA LUNII NOIEMBRIE

Ideea de societate statalã
în opera lui Hegel
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Daniela Scholz Crãciun este
absolventã de Germanisticã,
Teologie ºi Jurnalism. A scris liricã
ºi prozã bilingvã, româno-germanã,
iar de curând a lansat la Nürnberg
volumul de poezii PATINOARUL
CU PITICI, volum ce s-a nãscut din
experienþa proprie, în calitate de
mamã, ºi reprezintã debutul sãu în
sfera literaturii pentru copii.

Întrebatã, cum i-a venit aceastã
idee, de a scrie carte pentru copii,
ilustratã de copii, rãspunsul a fost:
„Nu a fost nevoie sã caut ideea, ea
s-a nãscut odatã cu fiul meu
Daviduþ. Devenind mamã, am
început sã-i compun poezii,
cântecele. Prietenii au vãzut ºi mi-
au spus cã i-ar interesa ºi pe ei ceea
ce scriu eu pentru copii lor ºi aºa s-

a nãscut cartea. Pe de altã parte, s-a
nãscut ºi datoritã nemulþumirii
mele pentru ceea ce am gãsit pe
piaþa româneascã, cu privire la
cãrþile pentru copii. Trãind în
Germania, am avut posibilitatea sã
vãd atât de multã literaturã pentru
copii, bine structuratã, calitativã ºi
atractivã, din punct de vedere
estetic, încât m-am hotãrât sã scriu
aceastã carte.”

Desigur cã nu i-a fost uºor. A
fost greu pânã a gãsit o editurã care
sã-i poatã face atât cartea, cât ºi CD-
ul cu cele ºapte cântecele ce le-a
compus tot Daniela. Alãturi de carte
se gãseºte un CD care este
înregistrat cu un fundal sonor, dintr-
un instrument autentic, ºi o voce,
fãrã a suna „comercial”, aºa cum se

aºteaptã unii.  A ales pentru aceastã
„acþiune” douã instrumente: pianul
ºi contrabasul, dorindu-ºi ceva
special ºi, a reuºit!

Editura la care a fost tipãritã
aceastã „bijuterie a copilãriei ºi
copiilor”, este chiar a Danielei
Schoz Crãciun, care „supãratã”

fiind cã editurile din România nu
fac niciun efort pentru a „aranja”
cartea, ºi-a înfiinþat propria editurã
„Neue Worte”, realizând tiparul la o
tipografie din România. Cartea
poate fi comandatã la adresa:
neue_worte@scholz-craciun.de

Stimaþi cititori, vã invit sã

comandaþi cartea!  Meritã! Este o
carte adresatã tuturor: copiilor,
pãrinþilor, dar ºi bunicilor. Aveþi
posibilitatea sã le citiþi copiilor,
nepoþilor poezii care vã vor aduce
aminte de anii copilãriei
dumneavoastrã.

Ionela van Rees- Zota

Patinoarul cu Pitici, carte pentru
copiii lansatã la Nürnberg

Un titlu, o carte, o prezenþã femininã ce nu
poate trece neobservatã, asta nu prin

feminitatea ºi bunãtatea ce o degajeazã, ci
prin felul cum ºtie sã se facã plãcutã.

Integrare vine în secunda în care
încetezi sã te întrebi ¨ de ce?¨, în
minutul în care încetezi sã mai
compari comportamentul
oamenilor din þara gazdã cu cei ai
þãrii din care provii. La noi e un
semn de politeþe sã refuzi, prima
datã, sã fii servit cu ceva, atunci
când eºti în vizitã. E un ritual. ªtii

cã gazda va insista ºi vei spune a
doua oarã ¨Da¨...ºi cafelei ºi
piºcoturilor cu care te vor servi. În
Anglia nu poþi refuza un ceai, la ora
5, chiar dacã nu eºti un fan al
ceaiurilor. Ce sã mai spunem de
Japonia, unde au un întreg ritual ºi
unde n-ai voie sã te plictiseºti, nici
sã-þi schimonoseºti faþa de durere,
stând în poziþia lotus?! A cere o
cutie de chibrituri unui vecin în
Germania, a îndrãzni sã-i ciocãni la
uºã, prieteneºte, fãrã sã-l
cunoºti...este un act de impoliteþe,
indiferent ce nevoi urgente ai. 

Ei bine, în multe þãri nu eºti
servit cu nimic, dacã eºti în trecere
ºi nu invitat, iar în altele eºti
întrebat o singurã datã. Dacã ratezi
ºansa asta...nu vezi niciun pahar cu

apã! E vorba de popoare, obiceiuri,
dar e vorba ºi despre istorie ºi
geografie. Salvii au trãsãturi de
caracter comune, aºa cum au ºi
latinii, iar sudicii sunt mult mai
comunicativi ºi mai calzi ca
nordicii. Acestea sunt lucuri ºtiute,
aºa cum ºtiut este faptul cã ºi
românii sunt adaptabili, ei reuºind

sã se integreze, în timp scurt, din
Australia pânã-n America. ªi poate
acesta este cel mai uºor lucru,
pentru cã Lumea Nouã, fãuritã, la
rândul ei, din imigranþi, combinã
toate obiceiurile ºi este mult mai
tolerantã. Cel mai dificil este în
Europa, locul unde oamenii au
istorie ºi tradiþii pe care le respectã
cu sfinþenie. Europa e
conservatoare. 

ªi dacã tot am vorbit despre
adaptabilitatea românilor, atunci sã
spunem cã... se pare cã tot noi ne-
am adaptat þiganilor ºi nicidecum cã
i-am fi integrat printre noi. Aceastã
etnie se pare cã este inadaptabilã,
nu doreºte sã se integreze în nicio
societate. România a fost mereu
criticatã pentru cã nu a reuºit sã

integreze comunitatea rromã, dar se
pare cã nicio þarã europeanã nu a
reuºit sã o facã. Europa este
vinovatã deci, în toatalitatea ei,
pentru cã insistã sã meargã pe o
linie moartã, în timp ce noi,
românii, am gãsit o altã variantã a
convieþuirii: ne-am adaptat noi. E
bine? Nu ºtiu rãspunsul, dar ºtiu cã
în România, pe strãzi, niºte grupãri
mafiote se luptã, cu sãbiile, cu alte
grupãri mafiote. Mai ºtiu cã aceste
clanuri sunt formate din români ºi
þigani, iar Mãdãlin Voicu spune cã
þiganii sunt mici copii pe lângã hoþii
români. Se pare cã ne-am adaptat ºi
ne-am integrat foarte bine. ªi dacã a
fost sã fie aºa, de ce oare nu am
jinduit la mãiestria cu care ei
mânuiesc instrumentele muzicale ºi
am fost fermecaþi doar de abilitatea
cu care volatilizeazã portofele? 

Integrare vine în secunda în care
încetezi sã te întrebi ¨ de ce?¨, în
minutul în care încetezi sã mai
compari comportamentul oame-
nilor din þara gazdã cu cei ai þãrii
din care provii, în care nu te mai
întrebi dacã ceea ce faci reflex te
reprezintã sau...doar te-ai adaptat.
Este bine deci ca atunci când ne
integrãm, ne adaptãm... sã ne
întrebãm dacã acest fapt se
potriveºte cu noi, ne caracterizeazã.
Integrarea adevãratã înseamnã
triere ºi personalizarea comporta-
mentului, care, desigur, nu poate fi
dimetral opus restului societãþii, dar
nici nu poate fi un calup de reguli,
tradiþii ºi obiceiuri pe care le
îngurgitezi ºi pe care nu le poþi
digera. Eºti integrat, oriunde ai fi,
doar atunci când reuºeºti sã te porþi
firesc, sã te exprimi liber. ªi cu cât
acþiunile tale sunt mai puþin
contradictorii cu mediul în care te
afli...cu atât eºti mai aporoape de
casã, oriunde ai fi. 

Ioana Diaconu

UN octombrie literar
românesc în Stuttgart 

Dacã la acea datã
timpul specific
toamnei urâþise faþa
oraºului, iubitorii de
literaturã ºi-au gãsit
revanºa într-o searã
literarã la atelierul
pictoriþei Mariana
Cintanu, pe care l-am
prezentat ºi cu alte
ocazii - expoziþii de
artã plasticã sau serate
de culturã. 

În atmosfera
obiºnuitã, cu aceleaºi
contraste de culori, alb-roºu-negru ºi sclipiri jucãuºe ale lumânãrilor
pe argintãrii, ne-am întâlnit sâmbãtã, 8 octombrie, în jurul a doi
scriitori români din Germania, dornici de a pãtrunde în tainele
muncii lor ºi lãsându-ne capturaþi de jocuri, de aceastã datã, serioase
de cuvinte. La eveniment, pe lângã Mariana Cinteanu, amfitrioana
noastrã care a deschis prezentãrile, ne-am bucurat sã-l ascultãm pe
d-nul Radu Bãrbulescu, preºedintele Asociaþiei Scriitorilor
Româno-Germani din Germania, venit special de la München.
Fiecare a adus, spre bucuria noastrã, volume mai noi sau mai vechi,
personale ori ale colegilor de breaslã. 

Eugen Cojocaru ºi Andrei Zanca ni s-au înfãþiºat aºa cum sunt
ei: deschiºi, prietenoºi, atenþi la reacþia publicului, într-o
permanenþã dorinþã de dialog. 

Eugen Cojocaru, ºi-a prezentat traducerea în limba germanã a
romanului (titlul original BIG BANGS BACK) ce ne aduce înapoi
la perioada din Decembrie 1989 ºi post-revoluþionarã, „LIEBE,
REVOLUTIONEN UND ANDERE FREIHEITEN/Dragoste,
revoluþie ºi alte libertati”, având o temã încã de mare actualitate, ce
stârneºte mult interes ºi contradicþii. Fluxul epic ascunde întâmplãri
adevãrate sau fictive cu un sâmbure istoric. Conþinutul acapareazã
interesul, oferind prietenilor germani o apropiere de existenþa unui
popor într-o perioadã de mari încercãri. 

Andrei Zanca, unul din cei mai importanþi poeþi actuali, si-a
prezentat noile volume de poeme cu sensibilitatea-i caracteristicã,
împletind cuvântul uneori tãios, dureros cu alintul delicat al poeziei,
captând atenþia tuturor celor prezenþi printr-o sensibilã recitare
bilingvã.   O searã caldã, între prieteni, strânºi apoi la un pahar, într-
un cadru intim al cuvintelor, ideilor, simþãmintelor… 

Daiana Matieº

Ce înseamnã acasã?
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Anno Domini 1887. Gara
oraºului Bãile Herculane.

Prinþesa Sisi era ajutatã sã
coboare din compartimentul
destinat Alteþelor Sale Regale ale
Imperiului Habsburgic, din trenul
cu rutã specialã.

Se gãsea  pentru prima oarã în
aceastã parte necunoscutã a
Europei, denumitã adesea ”perlã
”.Venea pentru prima oarã aici, dar
ºtia deja, din cartea faimosului
medic vienez de curte Krantz:
”Analisis Therm.Herculanorum
Dacia Traiani” apãrutã în 1773,
despre apele minerale miraculoase
ale Bãilor Herculene. Reþinuse cã
sunt de ºase tipuri de izvoare, cã
sunt ape radioactive, cã au
temperaturi cuprinse între 17-62 de
grade C, cã au o compoziþie
chimicã care le asigura bogate
calitãþi terapeutice ºi un garantat
efect pozitiv asupra organismului
uman. Mai auzise cã numeroase
personalitãþi din Europa gãsiserã
alinarea bolilor lor în acest þinut
binefãcãtor. Chiar împãraþi... Se
vorbea laudativ, de asemenea, de
efectele binefãcãtoare ale aerului.
Clima cu influenþe mediteraneene,
puþin neobiºnuitã pentru aceastã
þarã  ºi cu profundã încãrcãturã
ionicã negativã, era un balsam
pentru bolnavii de reumatism,
pentru afecþiuni ale tubului
digestiv, ale glandelor endocrine,

ale aparatului cardivascular, ale
aparatului respirator...

Asta spera ºi prinþeasa sã
obþinã... o ameliorare a probleme-
lor ei respiratorii... ºi o creºtere a
rezistenþei organismului.

Cel puþin peisajul era încân-
tãtor. Staþiunea era traversatã de
râul Cerna, rece ºi clar, înconjuratã
de înãlþimi muntoase de pînã la 200
de metri. Totul era împrejmuit de
stânci ºi de pãduri. Deosebit de
reconfortant. Inspirã adînc ºi se
înecã puþin. Probabil aerul era încã
prea puternic pentru un trãitor la
câmpie, ca prinþesa. Auzise cã aerul
Herculanelor avea aceeaºi tãrie ca
ºi a aceluia de la 1.500-2.000 de
metri altitudine. Cã aceastã parte a
Imperiului deþinea locuri pe care se
pãrea cã însuºi Dumnezeu le
umblase, atât erau de frumoase, de
diverse ºi de îmbietoare!.

În preajmã curgea Dunãrea,
fluviul pe care prinþesa l-a întâlnit
ºi acasã. Peisajul oferea peºteri,
avene, stânci de o semeþie ºi o
maiestuozitate unice în Europa ºi
foarte rar întâlnite în lume. Muntele
“ Domogled “ ºi al “ Cernei “, “
Grota Haiducilor “, “ Grota cu
aburi “, “ Peºtera Hercule “, “
Avenul lui Adam “ ... toate aceste
denumiri îi dãdeau fiori. Oare îi va
fi permis sã le vadã? Sã fie oare
adevãrat cã acest colþ de rai s-a
numit cândva Dacia ºi cã romanii,

cuceritorii sãlbaticei þãri veniserã în
aceste locuri cunoscând bine
comorile ascunse ale pãmântului
dacic? Cicã dacii sãpaserã în
stâncã, nu departe de aici, la
Orºova, parcã, chipul neînfricatului
lor rege Decebal:Rex Decebalus.
Acela care l-a înfruntat pe însuºi
Traian! Pe Împãratul Imperiului
Roman.

Era fascinantã povestea unui
astfel de bãrbat...

Fusese informatã cã împãratul
Franz Josef al II-lea, în persoanã,
va sosi curând în aceste locuri.
Venea special pentru apele “
Termelor Romane “ ºi mai ales
pentru “ Izvorul Tãmãduirii “
ascuns în aceste terme. Circula
zvonul cã, pentru însãnãtoºirea lor,
unii bolnavi rãzuiau praf de pe una
dintre cele ºase statui ale lui
Hercule ºi îl ingerau odatã cu apa,
în speranþa unei refaceri
miraculoase.

Ce practici ciudate aveau
localnicii! Oare cât adevãr ºi câtã
legendã ascundeau aceste poveºti?.
Citise, dar mai ales, auzise mult
prea multe despre aceastã locaþie
stãpânitã cândva de romani ºi
îmbogãþitã de aceºtia cu apeducte,
bãi, statui, arhitecturã, reale comori
utilitare ºi artistice!

Aproape ajunse la vila ce-i
fusese rezervatã. Bãtuse pe jos
drumul de la garã, însoþitã doar de

o mica excorta, iar senzaþiile ce o
încercau erau dintre cele mai
nedefinite ºi amestecate. Ca în faþa
unei legende. Era tentatã sã-i
smulgã locului misterele ºi sã le
dezlege, dar îi era teamã de ceea ce
va gãsi în locul lor. Nu, era mai
bine sã nu caute rãspunsuri pentru
toate întrebãrile ce o bântuiau...
Totul pãrea creat dinadins pentru a
o fascina!

Mai tuºi uºor, o datã, de douã
ori ºi-ºi acoperi instinctiv nasul ºi
gura cu batisa.

Dumnezeule, ce aer proaspãt ºi
ce împrejurimi minunate!...

La intrarea în vila care, din
momentul venirii ei urma sã-i
poarte numele, “ Vila Elisabeta “,
doi ochii de jar, întunecaþi ºi la fel
de misterioºi ca poveºtile locurilor
au þintuit-o pentru o clipã. Un tânãr
subþire ºi înalt, într-o împecabilã
uniformã militarã, o privea la fel de
fierbinte ºi învãluitor ca apele
tãmãduitoare ale Herculanelor....

Era începutul poveºtii...
Lucia Bibarþ

Fascinaþia Mãrii Neagre  este
determinatã, în primul rând, de
faptul cã aici s-a format una dintre
cele mai interesanteecosisteme
marine, unice în  lume. Având un
bazin hidrografic foarte întins ºi în
acelaºi timp un schimb limitat de
ape cu alte mãri ºi oceane, ea
devine astfel extrem de vulnerabilã
la impactul activitãþilor umane
desfãºurate pe uscat. 

În al doilea rând, Marea Neagrã
are cel mai mare bazin hidrografic
din lume, acoperind o treime din
suprafaþa Europei. În fiecare an,
râurile tributare deverseazã peste

350 km 3 de apã, 85% provenind
din cele trei mari fluvii: Dunãrea,
Nistrul ºi Niprul. Legãtura cu
Oceanul Mondial se face doar prin
Strâmtoarea Bosfor, foarte îngustã,
de doar 700 m lãþime ºi 70 m
adâncime. Deºi adâncimea Mãrii
Negre depãºeºte 2000 m, viaþa
marinã se desfãºoarã doar în stratul
superior de 150-200 m adâncime
sub  caest nivel mai trãiesc doar
bacterii, consumând oxigenul. 

Numai în zona de coastã
locuiesc permanent 16 mil. oameni,
la care se mai adaugã  4 milioane de
turiºti care produc un adevãrat exod

prin staþiunile balneo-climaterice în
timpul sezonului estival. Datoritã
acestui uriaº bazin de drenare,
Marea Neagrã este afectatã de
activitãþile desfãºurate de peste 16
milioane de oameni, profund
inconºtienþi de faptul cã ei sunt
vinovaþi de poluarea bazin acvatic
al Mãrii Negre, aproape unic, de pe
Pãmânt. 

Acest motiv i-a determinat pe
miniºtrii mediului din cele 6 þãri
riverane – Bulgaria, Georgia,
România, Federaþia Rusã, Turcia ºi
Ucraina – sã semneze, la 31
Octombrie 1996, Planul Strategic
de Acþiune pentru Reabilitarea ºi
Protecþia Mãrii Negre. Documentul
a fost conceput în spiritul
Declaraþiei Naþiunilor Unite pentru
Mediu ºi Dezvoltare ºi a Agendei
21. Acesta conþine un set
cuprinzãtor de strategii ºi mãsuri
pentru protecþia ºi reabilitarea uneia
dintre cele mai vulnerabile mãri ale
lumii. Planul reprezintã practic
instrumentul prin care þãrile
riverane luptã pentru a proteja
Marea Neagrã împotriva poluãrii.

Sãrbãtorirea Zilei Mãrii Negre,
în fiecare an, la 31 Octombrie oferã
contextul necesar pentru a trage un
semnal de alarmã privind
necesitatea protejãrii acestei mãri,
cu o faunã ºi o florã unicã în

Europa.  În acest sens, la 31
octombrie, în marile oraºe ale þãrii
ºi mai ales în oraºele direct
implicate, prin care trece
Dunãrea.ori care se aflã la malul
mãrii,se organizeazã diferite
activitãþi care marcheazã aceastã zi.
În gimnazii ºi licee, de pildã,
sãrbãtorirea Mãrii Negre se face
prin organizarea unor concursuri
tematice, a unor mese rotunde ºi
chiar elaborarea unor proiecte
legate de protejarea Mãrii Negre.
Anual se organizeazã acþiuni de
amploare de cãtre Administraþia
Rezervaþiei Biosferei Delta
Dunãrii, împreunã cu ºcolile din
zona  Deltei Dunãrii : Sf.Gheorghe,
Sulina ºi Criºan. Aici, admini-
straþiile locale au implementat douã
proiecte mari ºi anume: “Iniþiativa
Regionalã Ramsar pentru zonele
umede costiere ale Mãrii Negre -
Black Sea Coast Wetland
Initiative(BlackSeaWet)”, ce are ca
scop conservarea ºi gestionarea
durabilã a zonelor umede costiere
din jurul Mãrii Negre.

Cel de-al doilea proiect, “Black
Sea Scientific Network” din cadrul
programului “Seventh Framework
Programme” reuneºte 49 de
parteneri din þãrile de la Marea
Neagrã: Ucraina, Rusia, Turcia,
România, Bulgaria, Georgia,

împreunã cu 6 parteneri din statele
membre UE, un partener din
Statele Asociate ºi 3 organizaþii
internaþionale. Proiectul are ca scop
înfiinþarea unei Reþele ªtiinþifice la
Marea Neagrã, formatã din institute
de cercetare marinã, de mediu ºi
socio-economice, universitãþi ºi
ONG-uri din þãrile cu deschidere la
Marea Neagrã cu scopul dezvoltãrii
unei infrastructuri virtuale de date
ºi informaþii, care va fi alimentatã ºi
menþinutã de aceste organizaþii
pentru a îmbunãtãtii identificarea,
accesul, schimbul de date prinind
multitudinea ºi varietatea
informaþiilor despre Marea Neagrã.

Poate puþini ºtiu cã Marea
Neagrã a luat fiinþã acum 8
milioane de ani. Important este sã o
pãstrãm „vie” mulþi ani de aici
înainte, fiindcã, împreunã cu Delta
Dunãrii, Marea Neagrã, reprezintã
pentru România o comoarã
turisticã inestimabilã, care oferã o
florã ºi o faunã de ne-egalat în
lume, prin varietatea ºi unicitatea
speciilor de plante ºi animale care
trãiesc aici, care au nevoie de grija
premanentã a autoritãþilor dar ºi a
oamenilor care trãiesc în aceste
locuri ºi care trebuie sã trateze
fauna ºi flora Mãrii Neagre cu
respect ºi preþuire.

Cski Ramona Gabriela -studentã

POVESTE DE DRAGOSTE:
Prinþesa SISI la Herculane

La mulþi ani MÃRII NEGRE!

În fiecare an, la 31 octombrie se sãrbãtoreºte Ziua
Internaþionalã a Mãrii Negre, cunoscutã ca „cea

mai izolatã mare faþã de oceanul planetar” -
conform unui comunicat al Administraþiei

Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii (ARBDD).



Liga Asociaþiilor Româno-
Germane din Germania (care
cuprinde 23   asociaþii) apreciazã
vizita oficialã pe care Preºedintele
României a efectuat-o în ziua de 10
noiembrie 2011 în Germania ca
fiind o vizitã de o importanþã majorã
pentru România.

În acest context, Ambasada Ro-
mâniei de la Berlin a invitat repre-
zentanþi ai comunitãþilor româneºti
din Germania la o întâlnire cu
Preºedintele Statului. Având ca
exemplu buna organizare a întâlnirii
anterioare cu Ministrul Afacerilor
Externe, Excelenþa Sa Teodor

Baconschi, mulþi reprezentanþi de
seamã a comunitãþilor de români, au
dat curs acestei invitaþii. Mulþi dintre
aceºtia au venit de la distanþe de sute
de Km. cãlãtorind cu maºina, cu
trenul sau cu avionul. Unii au fost
nevoiþi sã înnopteze în Berlin sau sã-
ºi ia una sau douã zile de concediu
pentru a onora aceastã invitaþie.
Desigur cã fiecare reprezentant s-a
pregãtit pentru a  transmite
Preºedintelui unele din preocupãrile
ºi proiectele diasporei române din
Germania, de îmbunãtãþire a
imagini României ºi de pãstrare ºi
promovare tradiþiilor ºi culturii

româneºti pe aceste meleaguri, de
colaborare ºi sprijinire a României
în efortul acesteia de îmbunãtãþire a
sistemului democratic, economic ºi
social. Este cunoscut faptul cã
diaspora românã din Germania este
în primul rând orientatã în spre a
ajuta ºi de a fi un partener de nãdejde
al României peste hotare. Este ºtiu ºi
faptul cã diaspora din Germania,
alãturi de diaspora românã din
întreaga lume a contribuit hotãrâtor
la actuala configuraþie a eºichierului
politic din România.

În lumina acestor aspecte, Liga
Asociaþiilor Româno-Germanã din

Germania îºi exprimã dezamãgirea
pentru faptul cã nici un reprezentant
nu a putut sã-ºi expunã vre-un punct
de vedere la aceastã întâlnire. Ea a
fost planificatã pentru 45 de minute
ºi s-a rezumat la alocaþiunea ºi apoi
la „baia de mulþime” a Preºedintelui,
care sufocat de simpatizanþi era
nevoit sã discute cu trei repre-
zentanþi deodatã. 

Este indubitabil faptul cã
apreciem importanþa primordialã a
acþiunilor la nivel de Stat ale
Preºedintelui, programul extrem de
încãrcat al Excelenþei Sale precum ºi

faptul cã atunci când este în
strãinãtate nu uitã de diaspora
românã. 

Ambasada cunoscând progra-
mul de 12 ore din Germania ºi ºtiind
cã nu era posibil un dialog pe
probleme punctuale cu Preºedintele,
trebuia sã informeze acest lucru,
eliminând astfel speranþele celor
care tocmai pentru acest lucru au
venit la Berlin.. Noi apreciem cã
Diaspora Românã din Germania
trãieºte „pe picioarele ei” ºi credem
cã trebuie tratatã ca atare.   

Emil Mateiaº
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Standul României a fost organizat de
Ministerul Culturii ºi Patrimoniului Naþional
care dupã cum am aflat nu mai face decât sã
participe ºi sã sprijine asociaþiile de artiºti la
Târgul de Carte de la Frankfurt ºi alte târguri
ºi manifestaþii culturale în þarã ºi în afara
graniþelor României.

Cum ne declara dl. Ioan Matei ºeful
biroului de Culturã scrisã ºi Biblioteci din
cadrul Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional:„Noi nu mai suntem organizatori de
evenimente culturale, noi sprijinim doar
aceste manifestãri. Noi suntem niºte
funcþionari publici care nu apreciazã estetic,
iar fondurile se dau pe bazã de cereri ºi
proiecte, pentru care avem consilii de
specialiºti”

Deci Ministerul are rolul de intermediar,
primeºte banii alocaþi din buget pentru
culturã ºi patrimoniu, bani pe care îi dã sã-i
împartã asociaþiile profesionale la solicitanþi.

Deci totul se face pe bazã de licitaþii,
punctaje, comisii, comitete, etc.

Ca dupã aceea sã aflãm cã ICR-ul, deci
cei care se ocupã în ziua de azi de
promovarea culturii ºi literaturii în afara
graniþelor României, are un preºedinte numit
nominal de Bãsescu ºi are fonduri speciale,
sau separate, sau cum sã le spun, dar
rezultatul e acelaºi, deci cultura româneascã
este de douã culori, una româneascã ºi una
fãcutã de românii care trãiesc în afara
graniþelor României, care este apreciatã

coordonatã ºi câteodatã chiar susþinutã de
ICR.

De ce nu a intrat oare România în spaþiul
Schenger?

Editurile care au fost prezente aici în
2011, au fost cele din 2010 plus încã douã,
trei, noi.

Prezentarea ºi limba oficialã a standului a
fost engleza.

Invitaþii din acest an au fost:
-Octavian Thor Pleter - „Introduction to

Aerospace Engeneering”.
Dl. Profesor de la Institutul Politehnic

Bucureºti secþia Air Navigation, a prezentat
lucrarea în limba englezã, limbã în care se
face predarea la aceastã catedrã.

Cartea este scrisã pentru tot românul
(care ºtie englezã) încercând sã redea
ingineria aviaticã, în imagini cu explicaþii
simple, deci fãrã formule complicate.

O carte care poate fi recomandatã.
O traducere în românã sau mai bine spus

publicarea originalului, poate nu ar aduce
cartea pe parchetul internaþional, dar ar putea
fi cititã ºi de români.

-Andrei Oiºteanu–Konstruktionen des
Judenbildes: Rumänische und Ostmittel-
europäishe Stereotypen des Antisemi-
tismus”,

Este cercetãtor la Institutul de Istorie a
Religiilor din cadrul Academiei Române ºi
membru în Consiliul ºtiinþific al Institutului,
este de asemenea profesor asociat la Centrul

de Studii Ebraice, la universitatea din
Bucureºti.

În 2006, preºedintele României i-a
conferit Ordinul Naþional Steaua României
în grad de Cavaler, „în semn de înaltã
apreciere pentru contribuþia deosebitã în
domeniul istoriei religiilor ºi pentru
promovarea operei lui Mircea Eliade”, iar în
2005 preºedintele Italiei i-a conferit Ordinul
Stella della Solidarietà Italiana.

-Doina Uricaru a prezentat
„Herzinstitut”.

“Institutul inimii”, în traducerea lui
Herbert-Werner Mühlroth.

Cunoscutã poetã ºi eseistã, membrã a
Uniunii Scriitorilor din România, a Societãþii
Culturale Europene ºi a PEN Club.

Ea, a publicat nouã volume de versuri
distinse cu premiile Uniunii Scriitorilor din
România, Republica Moldova, Israel ºi
America Latinã; volume de eseuri ºi studii de
literaturã, filosofie ºi istoria artei studii des-
pre literatura ºi arta româneascã, europeanã
ºi americanã, de avangardã ºi interbelicã.

Artistul Nicolae Voiculeþ, artistul care a

reprezentat Romania pe cele mai mari scene
ale lumii, revoluþionând arta naiului, a
adunat la standul României în anul acesta
mulþi spectatori la cele douã concerte LIVE
pe care le-a dat acompaniat de band-ul sãu.

Afost o idee foarte bunã a organizatorilor
de a împleti literatura cu muzica într-o funie
româneascã autenticã.

Aceste au fost momentele cu multã
încãrcãturã artisticã de la standul României
la cel mai mare târg de carte „Frankfurt am
Main 2011“.

Dragi scriitori din diasporã, nu vã faceþi
griji, ministerul culturii, de asemenea
editurile, de asemenea..... etc, etc, vã
considerã ca români ºi vã trateazã la fel, „la
noi totul merge pe talent” ne declarã cu
convingere dl. Dan Teodorovici „
Coordinator of Romanian Literature
Departamen” de la Polirom.

(Interviurile luate la standul România –
Târgul de carte Frankfurt am Main 2011-, de
la oficiali ºi mai puþin oficiali, vor fi
publicate într-unul din numerele viitoare.)

Reportaj de Viorel Baetu

Ca în fiecare an ºi în 2011 a avut loc la Frankfurt am Main, mega târgul
internaþional pentru cãrþi ºi reviste ºi produse multimedia ºi opere de

artã ºi e book.... Sute de mii de vizitatori s-au perindat prin cele 12
Halle, întinse pe cele peste 100 de hectare de expoziþie, unde tehnica
medialã ºi-a dat mâna cu liniºtitul cãmin islandez, în pavilionul þãrii

care în acest an a fost invitatul de onoare, þara în care statistic fiecare
locuitor citeºte în medie 8,5 cãrþi pe an!!!! ISLANDA.

TTâârrgguull  ddee  ccaarrttee  ddee  llaa  FFrraannkkffuurrtt
aamm  MMaaiinn,,  OOccttoommbbrriiee  22001111

Vizita Preºedintelui Basescu la Berlin
- punctul de vedere LARG -
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În seara zilei de vineri, 4
noiembrie 2011, la Nürnberg a avut
loc o expoziþie foto ineditã în
clãdirea „Mehrgenerationenhaus”,
unde un public numeros au putut sã
vadã o expoziþie de 40 de fotografii
ce au fost realizate de copiii
rromilor din judeþul Arad, la
iniþiativa lui Reiner Burger.

În drumurile sale spre ºi
dinspre România, Rainer Burger
este omul care, începând din anul

2004, a fãcut câteva proiecte cu ºi
pentru rromii din România.
Sfârºitul anului 2004 a fost pentru
acesta anul în care ºi-a început
„marea misiune”. La Arad, a ales o
comunitate de rromi ºi ºi-a început
primul proiect astfel: a achiziþionat
un numãr de 42 de aparate de
fotografiat, fiecare având câte un
film de 24 de poziþii, a ales 25 de
copii rromi, cu vârstele cuprinse
între 8 ºi 10 ani ºi le-a dat

posibilitatea ca, timp de douã zile,
sã fotografieze ceea ce cred ei cã
este mai interesant în comunitate,
familie, colegi de joacã etc. Scopul
acestui proiect a fost de a-i face pe
cei mici sã prindã curaj în
înclinaþiile ºi aptitudinile lor. Nu li
s-au promis nici bani, nici aparate
de fotografiat, nici alte avantaje, ci
pur ºi simplu li s-au promis
fotografiile.  Ideea ºi interesul
pentru rromi i-a venit odatã cu o
vizitã în România, când, într-o
discuþie cu un rrom, acesta i-a spus
cã face parte dintr-o comunitate
care este marginalizatã în România
de majoritatea oamenilor. Din acel
moment Rainer ºi-a canalizat ener-
gia ºi timpul liber spre aceastã
comunitae din nordul României.
Nãscut în România, acesta a avut
mereu tangenþã cu rromii, dar
niciodatã nu a ºtiut prea multe
despre ei, mai ales cã vârsta la care
a emigrat spre Germania era foarte

micã. De la studiile pe
care le-a fãcut a existat
doar un pas pânã la
punerea în practicã a
unui proiect, care, cred
eu ºi-a adunat, în
decursul timpului,
numeroºi fani.
Proiectul a fost
provocator, mai ales
datoritã faptului cã
majoritatea rromilor
selectaþi nu au avut
posibilitatea niciodatã
sã facã o fotografie, sã
þinã un aparat de
fotografiat în mânã
sau, ºi mai mult, de a se
lãsa fotografiaþi.
Deschiderea copiilor a fost de la
început mare, acestuia nefiindu-i
teamã cã va rãmâne fãrã aparatele
de fotografiat, aºa cum ar fi ajuns la
urechile lui atunci când ºi-a
exprimat dorinþa de a începe acest
proiect sau cã pãrinþii copiilor ar
putea sã vândã aparatele. Rainer
Burger a fost ajutat în România de
cãtre fundaþia „Complex Social
Multicultural” care existã ºi astãzi
ºi este structuratã destul de bine,
adaugã acesta. Totalul fotografiilor
este de aproximativ 1000, dar cei
prezenþi la aceastã expoziþie s-au
putut bucura de doar o micã parte
din acestea. Ceea ce mie mi s-a

pãrut foarte interesant la acest
proiect este  faptul cã, în urmã cu
ceva timp, Reiner Burger a avut o
exppoziþie la München, unde o
parte din copiii care au elaborat
fotografiile au fost invitaþi, alãturi
de pãrinþi. Aºa cum spune Reiner:
„se vedea în ochii pãrinþilor
mândria cã fiul sau fiica lor au fost
în stare sã facã aceste fotografii”.
Expoziþia poate fi vãzutã de luni
pânã vineri la Mehrgeneratio-
nenhaus, 90441  Nürnberg,
Schweinauer Hauptstr. 29-32 între
orele 9.00- 17.00 sau cu
programãri, la numãrul de telefon:
01520 33 90 472.

Ionela van Rees- Zota

Expoziþie foto realizatã de copiii rromi din România la Nürnberg
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Un studiu realizat de UNICEF
România în anul 2010 susþine cã
350.000 de copii români aveau
pãrinþii plecaþi la muncã în
strãinãtate. Dintre aceºtia,
aproximativ 157.000 aveau doar
tatãl plecat, 67.000 aveau doar
mama plecatã, iar 126.000 de
copii aveau ambii pãrinþi plecaþi
în strãinãtate. Cei mai mulþi copii
aflaþi în aceastã situaþie sunt din
zona Moldovei ( aproximativ
100.000), Munteniei (55.000),
Olteniei ºi Transilvaniei (câte
50.000). Se pune problema:” Câþi
dintre aceºti pãrinþi lucreazã în
Germania?” Dupã ultimele
estimãri numãrul pãrinþilor care
lucreazã cu forme legale în
Germania se apropie de 50.000,
ocupând al treilea loc în
clasament dupã Italia ºi Spania.

Aºadar problema pe care o
tratãm astãzi priveºte vreo 80.000
de copii români , rãmaºi cu
predilecþie în mediu rural
transilvãnean.Ce a fãcut Europa
pentru aceºti copii? A emis o
Directivã aplicatã prin
Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 1408/1971, prin care stabilea
cã alocaþia europeanã pentru
copii este o formã de ajutor
familial pentru asigurarea unui
trai corespunzãtor a tuturor
copiilor nãscuþi în Uniunea
Europeanã. Potrivit prevederilor
lui, fiecare stat U.E., în funcþie pe
posibilitãþile proprii, va acorda o
alocaþie pentru copiii care sunt în

întreþinerea angajaþilor de pe
teritoriul sãu. Regulamentul
dateazã din 1971, dar românii
beneficiazã de prevederile lui din
2007, odatã cu intrarea României
în Uniunea Europeanã.

Sunt 2 aspecte importante de
discutat aici. Primul este ca unul
(cel puþin) dintre pãrinþii copilului
sã lucreze cu forme legale în
Germania, Italia, Spania, etc, iar
al doilea ca respectivul cetãþean
român poate obþine aceastã
alocaþie atât pentru copilul sãu
care trãieºte în Germania (Italia,
Spania), cât ºi pentru copilul sau
copiii sãi care trãiesc în România.

În concluzie, cheia de boltã a
acestei proceduri este cadrul legal
de muncã ºi ºedere al
muncitorului român în þara
respectivã. Nu ºtiu cum este în
alte state, dar în Germania, acest
cadru legal se bazeazã pe trei
piloni principali: contractul de
muncã, permisul de muncã ºi
dreptul de ºedere, despre care am
scris pe acest blog aici ºi aici.

Sã presupunem cã aveþi
asigurat acest cadru legal. În
consecinþã, sã purcedem la
obþinerea alocaþiei pentru copilul
sau copiii Dvs. 

Vreau sã vã spun de la început
cã alocaþia se obþine destul de
greu, dar, în final, se obþine.
Diferenþa însã dintre alocaþia
oferitã de statul german (184
euro) ºi statul român (10 euro)
este aºa de mare încât se justificã

pe deplin eforturile depuse pentru
obþinerea ei. Pânã la urmã vorbim
de câteva mii de euro, pe care un
cetãþean român îi poate obþine
dacã înmuþim numãrul de copii cu
numãrul de luni ºi cu suma
încasatã. Cunosc un român care
ºi-a luat o maºinã second-hand pe
banii obþinuþi în Germania pentru
copilul sãu, rãmas în România la
bunici.

Procedura constã în
completarea a douã formulare:

-formularul E 411 – cererea de
informaþii privind dreptul la
prestaþiile familiale în statul de
reºediþtã al familiei 

ºi 
formularul E 401 – atestat

privind componenþa familiei în
vederea acordãrii prestaþiilor
familiale. 

Formularele aratã la fel ºi în
limba românã ºi în limba
germanã. În consecinþã, eu vã fac
trimiteri la 2 linkuri româneºti cu
modul lor concret de completare
ºi foarte uºor puteþi deduce ºi
modul de completare a unui
formular în limba germanã.
Formularul E-411 se gãseºte
aici. iar formularul E-401 se
gãseºte aici.

Din pãcate, foarte puþini
pãrinþi români care lucreazã legal
într-un stat al Uniunii Europeane,
altul decât România, ºtiu de
aceste formulare. 

Sã vedem acum care
sunt persoanele care pot solicita

alocaþia europeanã pentru copii :
-salariaþii sau persoanele care

desfãºoarã activitãþi
independente;

- persoanele aflate în ºomaj ca
urmare a unei activitãþi salariale
sau independente desfãºurate în
Germania;

- titularii de pensii care au
copii în îngrijire;

- membrii de familie ai
persoanelor mai sus menþionate.

Dacã aparþineþi acestor
categorii de persoane aveþi
dreptul la alocaþia europeanã
pentru copii care în Germania în
anul 2011 este în valoare de:

-pentru primul copil 184 euro 
-pentru al doilea copil 184

euro 
-pentru al treilea copil

190Euro 
-pentru fiecare copil în plus

215Euro 
Exemplu: O familie primeºte

pe lunã pentru cei patru copii (2 x
184 Euro) + (1×190 Euro) +
(1×215 Euro) = 773 Euro . 

(pe aici, prin Germania, turcii
trãiesc bine merci din alocaþiile
copiilor lor, ei nu sunt cetãþeni
europeni, dar încaseazã alocaþia
de stat pentru copii )

Va urma

C M Y K
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Despãgubirile de la ANRP,
amânate pânã în 2012 
În conformitate cu prevederile art. 3, lit. h

al Legii nr. 247/2005, titlul VII, modificat prin
O.U.G. nr. 81/2007, persoanele îndreptãþite de
a  primi despãgubiri din partea statului român
pot opta pentru despãgubiri în numerar pânã
la contravaloarea a maximum 500.000 lei,
diferenþa pânã la valoarea înscrisã în titlul de
despãgubire fiind convenitã de cãtre ANRP în
acþiuni la Fondul Proprietatea, ce vor putea fi
tranzacþionate dupã listarea acestora la Bursã
de Valori Mobiliare. 

Sumele aferente despãgubirilor în
numerar se plãtesc în douã tranºe, pe
parcursul a doi ani, calculate cu începere de
la data emiterii titlului de platã, pânã la
concurenþã sumei de 500.000 lei, chiar dacã
valoarea titlurilor de despãgubire depãºeºte
aceastã sumã. Sumele aferente despãgubirilor
în numerar în cuantum de maximum 250.000
lei se vor plãti într-o singurã transã.
Despãgubirile în numerar mai mari de
250.000 lei, dar pânã în 500.000 lei se vor
plãti astfel: prima transã a despãgubirilor în
numerar va fi în cuantum de 250.000 lei, cea
de-a doau transã a despãgubirilor va fi
reprezentatã de diferenþe între cuantumul
total al despãgubirilor în numerar ºi sumã de
250.000 lei. Sumã de pânã la 500.000 lei
urmeazã a se acordã pentru fiecare dosar de
despãgubire, cu menþiunea cã în ipotezã în
care obiectul cererilor de restituire, deºi
identic, a fost disjuns, pretenþiile de restituire
fiind soluþionate de entitãþi diferite, dosarele
respective se vor conexã, socotindu-se a fi un

singur dosar de despãgubire. 
Conform Ordonanþei de Urgenþã nr. 62

din 30 iunie 2010, adoptatã de Guvernul
României ºi publicatã în Monitorul Oficial
nr. 446 din 1 iulie 2010, pe o perioadã de 2
ani se suspendã emiterea titlurilor de platã
prevãzute în titlul VII a “Regimul stabilirii ºi
plãtii despãgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv” din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile
proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi unele
mãsuri adiacente. 

Pe perioadã de suspendare, valorificarea
titlurilor de despãgubire emise de Comisia
Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor se
va face doar prin conversia lor în acþiuni
emise de Fondul Proprietatea”, corespunzãtor
sumei pentru care s-a formulat opþiunea. 

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

Tlf. 01603373128
E.mail: contact@asiiromani.eu

Sistemul german de siguranþã
socialã

Pensii
Oricine exercitã o activitate

profesionalã salariatã sau urmeazã o
formare profesionalã (cu excepþia
funcþionarilor publici) contribuie
obligatoriu la asigurarea de bãtrâneþe.
În felul acesta beneficiazã toatã viaþa
de protecþia contra riscului de
incapacitate de muncã, de bãtrâneþe ºi
deces.

Contribuþiile de asigurãri de
bãtrâneþe plãtite, în mod obligatoriu
de majoritatea angajaþilor (funcþionari
ºi muncitori) sunt virate la
asigurarea/fondurile de boalã,
jumãtate de cãtre angajaþi ºi jumãtate
de cãtre angajator. Cuantumul
contribuþiei depinde de nivelul
venitului  fiind totuºi limitat la un
anumit plafon. 

Pensionarul primeºte când
împlineºte vârsta de rigoare o pensie
care poate ajunge pânã la cel mai mult
71,75 % din ultimul venit brut. Acest
drept poate fi cãpãtat abia dupa 40 de
ani de muncã.

Pe de altã parte, contribuþiile de
asigurãri de bãtrâneþe servesc nu
numai la acoperirea riscului de
bãtrâneþe (limitã de vârstã), dar
atenueazã în mod egal loviturile
destinului. Din aceste prestaþii
suplimentare fac parte pensia de

invaliditate (incapacitatea de muncã),
pensiile de urmaº (pensii pentru
vãduvie ºi orfani), precum ºi
reabilitarea medicalã ºi reintegrarea
profesionalã.

Pentru mai multe detalii ºi alte
probleme juridice nu ezitaþi sã mã
contactaþi.

Denise Klüwer
avocatã dreptul german

consiliu ºi reprezentare juridicã
specializare pe dreptul familiei,

dreptul muncii, dreptul de chirie
de asemenea dreptul social,

dreptul penal, dreptul de
asigurãri, dreptul de circulaþie ºi

dreptul comercial etc
Termene sunt posibile în

Nürnberg / Erlangen
Tel. 09131/976477

Mobil 0177/2169756
E-Mail avocat@kluewer.eu

Internet www.kluewer.eu

POªTA JURIDICÃ 

CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  CCuurriieerr  jjuurriiddiicc  

Talon pentru abonament 
Nume_______________________________________; 

Prenume ____________________________________;

Adresa ______________________________________

_____________________________________________

Telefon _____________________________________;

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

6 luni          12 luni

(15 euro, transport inclus) (24 euro, transport inclus)

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
DACIA e.V..

VR-Bank Nürberg
Konto: 1932497
BLZ: 760 606 18

Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
Hohe Marter 40, 90441 Nürnberg
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Festivitãþile dedicate jubileului Majestãþii
Sale, Regele Mihai, au debutat, cu discursul
din Parlamentul României ºi s-au încheiat cu
Spectacolul de Galã de la Opera Românã. Pe
covorul roºu al Operei Naþionale au pãºit
zeci de membri ai familiilor regale din
întreaga lume, printre aceºtia Ducele de
Luxemburg ºi Regina Sofia a Spaniei,
veriºoara Regelui. România ºi-a onorat
Regele, arãtând lumii ºi cealaltã faþã, cea
plinã de fast ºi demnitate. Întreaga Europã a
fost forþatã sã-ºi aducã aminte cã România
are o salã a Operei la fel de auritã ºi
fastuoasã, ca ºi cele din marile capitale ale
Bãtrânului Continent, cã România a dat lumii
artiºti remarcabili, cã reprezentãm o paginã
care a fost ruptã mult prea repede ºi cu mult
prea mare uºurinþã de cãtre marile Cancelarii.
Dacã Republica noastrã este legalã sau
ilegalã...nu ºtiu sã spun, orânduirea aceasta
fiind adusã pe tancuri. ªtiu doar cã nu sunt
monarhistã, acest fapt neânsemnând nimic în
faþa emoþiei pe care am simþit-o ascultându-l
pe Rege în Parlament. A fost o cuvântare de
referinþã în istoria noastrã. În 8 minute,
folosind doar 854 de cuvinte, Regele Mihai a
transmis un mesaj tuturor: pensionarilor,
copiilor, clasei de mijloc, muncitorilor,
þãranilor ºi elitei. A fãcut vorbire ºi despre
coroanã, spunând: „Coroana nu este o
imagine a trecutului. Este reflectarea statului
în continuitatea lui istoricã ºi a naþiunii în
devenire.”Coroana a fost prezentã pe stema
României, nu întâmplãtor, dupã Primul
Rãzboi Mondial, ca simbol al unitãþii ºi
continuitãþii þãrii noastre. Am dobândit-o ca

þarã independentã ºi demnã, iar stema cu
coroanã am regãsit-o ºi în holul Oprei
Naþionale.

Programul a fost grozav: Mozart, Verdi,
Puccini, Eduardo di Capua, Frantz Lehar,
Alfredo Catalani, Augustine Lara. Concertul
a continuat cu Imnul Regal, compus de
Eduardo Hubsch. Sala s-a ridicat în picioare
la intonarea lui, prilej sã-l aplaude pe Rege ºi
sã-i ureze „La Mulþi Ani!”. Au ovaþionat ºi au
aplaudat minute întregi. Momentul
emoþionat a fost sosirea Regelui la Operã.
Aplauze în stradã, aplauze în foaier, acolo
unde-l aºteptau Regina Ana ºi Regina Sofia,
ceilalþi membri ai familiei regale, Majestatea
Sa fiind însoþit de Principesa Margareta, într-
o superbã toaletã verde. „La un semn
deschisã-i calea”...aº putea spune...
Televiziunea a surprins, pentru un moment,
ochii Majestãþii Sale. I-am prins privirea...ºi
am vãzut istoria, prin ochii lui. El a trimis
trupele spre Est, spre Vest..ªi dacã astãzi a
fost Ziua Armatei, serbându-i pe veteranii de
rãzboi ºi eroii neamului, l-am omagiat ºi pe
comandantul suprem al Armatei române. A
fost atât de frumos, atât de departe de ceea ce
ne-am obiºnuit sã vedem, mai ales în ultimul
timp, despre România ºi totuºi, la fel de
adevãrat ca imaginile cu cerºetori, þigani ºi
clanuri care se bat cu sãbii pe strãzi.

Dupã 15 piese clasice concertul s-a
încheiat. Imaginea de sãrbãtoare a României
a apãrut pe toate ecranele lumii, concertul
omagial dedicat singurului mareºal român în
viaþã încheindu-se în ropote de aplauze. În
timp ce Regele cobora scãrile m-am gândit

cã se putea ºi mai mult, se putea ºi mai bine.
Afarã, Majestatea Sa a fost aºteptatã de o
mulþime care i-a cântat „La Mulþi Ani!”ºi a
strigat „Monarhia salvezã România”. A
salvat-o, prin imaginea grandioasã pe care a
oferit-o. Cei care-l aºteptau afarã pe Rege nu
ºtiu dacã erau monarhiºti sau iubitori ai Casei
Regale, dar ºtiu sigur cã iubeau România.
Care þarã...e totuºi... aºa cum o ºtim! Þinuta a
fost obligatorie: domnii cu papion, doamnele
cu rochii lungi. De aici încolo...diferenþe.
Unele doamne nu erau coafate, semn cã au
ajuns acolo... din întâmplare, alþii vorbeau la
telefoane în sala Operei Naþionale ºi niºte
doamne maneliste au venit cu mini. (Sã nu îl
uitãm pe Culiþã Tãrâþã, care hãlãlãia prin
Parlament într-un moment solemn!) În
spiritul nostru pur românesc ºi uitând bunele
maiere...nu era nimeni care sã deschidã uºile
Operei, nici sã le propteascã cu vreo
marmurã...astfel cã aceste captete
încoronate... au tras, cu cea mai mare

delicateþe, de porþile grele. Diferenþa dintre
un preºedinte ºi un rege, printre multe altele,
constã în faptul cã un rege este educat de la
naºtere pentru a deveni lider, cu tot ce
înseamnã acest fapt. Sigur...lucrezi cu
materialul clientului, dar când existã stofã de
calitate...rezultatul se vede. Cu atât mai mult
trebuie deci sã-i apreciem pe preºedinþi, toþi
care meritã, pentru cã ei au mereu de
recuperat. Regele...este regele tuturor, în
timp ce preºedintele reprezintã majoritatea,
adicã 50+1. Nu în ultimul rând...pentru tot ce
s-a întâmplat frumos în aceste zile în
România...trebuie sã mulþumim...UDMR...
ei fiind cei care au întors votul din Parlament
în favoarea Opoziþiei. De asemenea celor
câþiva parlamentari PDL, care au înþeles cã a
venit timpul sã ne întâlnim istoria. A fost
unic, a fost frumos...Atât de frumos!! ªi
totuºi...nu vã sperie puterea UDMR-ului în
Parlament?!

Ioana Diaconu

România a fost prezentã în perioada
12-16 octombrie 2011 la Târgul
Internaþional de Carte de la Frankfurt,
cea mai importantã manifestare de profil
din Germania, care reuneºte anual
participanþi din peste 100 de þãri.
Standul României, cu o suprafaþã de 100
mp, va fi organizat de Ministerul
Culturii ºi Patrimoniului Naþional. La
ediþia de anul acesta, invitatul de onoare
a fost Islanda.

Au fost prezenþi la Frankfurt
scriitorii români Andrei Oiºteanu ºi
Doina Uricariu.

Sâmbãtã, 15 octombrie 2011, ora
14.00, a avut  loc lansarea volumului
Konstruktionen des Judenbildes:
Rumänische und ostmitteleuropäische
Stereotypen des Antisemitismus de
Andrei Oiºteanu, traducãtor Larisa
Schippel, publicat la editura berlinezã
Frank & Timme Verlag prin programul
Translation and Publication Support –
TPS, derulat de Centrul Naþional al
Cãrþii din cadrul ICR. Au luat cuvântul
scriitorii Andrei Oiºteanu ºi Gerhardt
Csejka.

Institutul Cultural Român

AAttââtt  ddee  ffrruummooss!!

Scriitori
români la

Târgul
Internaþional
de Carte de
la Frankfurt

BEST WESTERN HOTEL AURORA -
HESSDORF -ERLANGEN

Silvester – Arrangement 2012
31.12.2011 Beginn: 20:00 Uhr
Vorspeise – Buffet
- Fleisch- und Wurstplatte vom „Metzgerei

Mooser –Nürnberg“
(Salami, Würstchen, Presssack,

Grieben…..)
- Geräucherte Fischplatte
- Beilagenteller (Brot, Meerrettich, Butter)
- Gefülte Eier
Salate – Buffet
- Salat de Beuf - Fischsalat mit Zwiebeln

und Oliven
- grüner Bohnensalat - grüner Kopfsalat

Kopfslat
Hauptgerichte – Buffet
- Schweinesülze - Ofenferkel
- Hänchenschenkel im Backofen - Fisch
- Fleischklößchen Suppe (Ciorba de

perisoare )
- Sauerkrautwickel mit Sauerrahm und

Polenta (Sarmale cu smintina si mamaliguta)
Beilagen: (Kroketten, gekochte Kartoffeln,

Brokkoli mit Mandeln, eingemachtes Gemüse)
Zusätzlich:
Käsebuffet - Verschiedene Käsesorten,

dazu: Obstplatte (Orangen, Trauben, Kiwis
etc.)

Dessert - Diverse Auswahl an Kuchen, Eis

etc.
Getränke
- Pflaumenschnaps (ca. 100 ml/ je

Erwachsenen)
- eine Weinflasche pro Person

(Chardonnay, Merlot oder Cabernet)
- ein Champagnerglas pro Person um

Mitternacht
- eine Wasserflasche pro Person
- Filterkaffee
- Zwei nichtalkoholische Getränke je Kind

(Cola, Fanta, Sprite etc.)
Musik: - Disko- und Tanzmusik (80er-

/90er-/heute à Rock, Pop, Klassik etc.)
Extras: (im Preis inbegriffen )
- Feuerwerk in der Silvesternacht
- Eintrittsfrei in die hauseigene Disco-

Fame Club (DJ / Charts , Hip-Hop, House)
Preise:
- Silvesterabend : 68 Euro/Person
- Kinder unter drei Jahre: kostenlos
- Kinder 3-14 Jahre: 50% Ermäßigung
Übernachtungspreise: 
- Allen Interessenten bieten wir folgenden

günstigen Übernachtungspreis an: 23 Euro/
Person und Nacht (incl. Katerfrühstück vom
Buffet am 01.01.2012 ) zwischen dem
31.12.2011-02.01.2012 in komfortablen
Zimmern mit einem- oder zwei Betten.
(Dusche, Föhn, TV, Klimaanlage, elektr.
Jalousienen etc.)

Bezahlung:
- Im Falle einer festen Buchung, können

oben genannte Leistungen nur dann erbracht
werden, wenn Sie den Gesamtbetrag auf das
unten aufgeführte Konto überweisen.
Buchungsmöglichkeit auf 80 Plätze
beschränkt!

(Der Veranstalter behält sich das Recht,
oben genannte Leistungen bezüglich des
Menüs zu verändern, ohne jedoch dessen
Quantität sowie Qualität zu verändern.)

Hoteldirektor , Marian Ruxanda
Für zusätzliche Informationen, bitte unter

der Rufnummer: 01512 536 95 38 melden.
Bankverbindung : Kto. 16 235 850 BLZ.

760 100 85 Post Bank Nürnberg
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Poºta Românã este în
acest moment cel mai mare
angajator din România,
numãrul angajaþilor
ajungând anul trecut de
34.371 potrivit datelor
publicate de Ministerul
Finanþelor, în scãdere uºoarã
faþã de 2008 ºi 2009. În
acelaºi timp, compania
opereazã 7.051 oficii
poºtale, numãr aproape
neschimbat în ultimii 10 ani,
ºi a înregistrat în 2009 ºi
2010 pierderi în valoare de
302,6 milioane lei.

Cu alte cuvinte, dintr-un monopol
care genera un profit sigur, Poºta
Românã s-a transformat într-o gaurã
neagrã, iar viitorul nu aratã deloc bine din
moment ce în 2013 va pierde ºi poziþia de
monopol pe care o mai are pe segmentul
trimiterilor poºtale sub 50 de grame.

Surprinzãtor sau nu, ºi americanii au
aceleaºi probleme, United States Postal
Service ajungând în pragul falimentului
pe fondul unor pierderi de miliarde de
dolari, iar în acest context, The New York
Times a publicat în urma cu trei zile un
material în care germanii de la Deutsche
Post sunt daþi drept exemplu în ce
priveºte modul în care ºi-au restructurat
afacerile pentru a putea face faþã
concurenþei ºi a rãmâne profitabili.

Astfel, cea mai importantã decizie pe
care Deutsche Post a luat-o dupã

privatizarea din 1995 a fost sã îºi vândã
99,9% dintre spaþiile pe care le avea în
proprietate – din 29.000 au mai pãstrat
24, oficiile poºtale fiind apoi  relocalizate
în spaþii închiriate, luate în leasing (prin
tranzacþii de genul “sell and leaseback”),
în bãnci, în magazinele de proximitate,
sau chiar în casele unor angajaþi din
localitãþile foarte mici, mãsurã care a fost
însoþitã de o puternicã expansiune a
serviciilor oferite online.

Acest tip de mãsuri, la care s-au
adãugat externalizarea unor servicii ºi
cumpãrarea unor competitori (DHL spre
exemplu), au dus la desfiinþarea a
100.000 de posturi (din peste jumãtate de
milion), au fãcut din Deutsche Post cea
mai mare companie de servicii logistice
din lume, ºi au asigurat companiei
profituri semnificative. Poºta Românã
are în proprietate foarte multe dintre
spaþiile în care funcþioneazã, valoarea

acestora depãºind probabil
100-150 milioane euro. Dacã
mãcar o parte din aceste
proprietãþi ar fi vândute,
sumele astfel obþinute ar putea
fi investite în extinderea ºi
diversificarea gamei de
servicii, inclusiv a componentei
online.

Sã nu uitãm cã Poºta
Românã a înregistrat pierderi
de 300 milioane lei în 2009 ºi
2010, adicã de patru ori mai
mult decât profiturile
acumulate între 2004 ºi 2008,

iar menþinerea a peste 7.000 de oficii
poºtale nu se justificã din punct de vedere
economic. Bineînþeles, simþul proprietãþii
este extrem de dezvoltat în România, iar
vinderea acestor spaþii ar genera foarte
multe comentarii ºi luãri de poziþie
împotriva celor care ar decide o astfel de
mãsurã, însã Poºta Românã are active
care nu produc nimic, în condiþiile în care
nevoia de finanþare a companiei este
foarte mare. Transferarea cãtre online a
unora dintre serviciile oferite la ghiºeu
poate pune probleme mai ales în mediul
rural, însã per total, potenþialul de
eficientizare ºi dezvoltare a serviciilor
prestate de Poºtã este uriaº. Teoretic, Poº-
ta se aflã acum într-un amplu program de
restructurare, în urma cãruia ar urma sã
fie eficientizatã ºi apoi, eventual,
privatizatã. Aºteptãm rezultatele.

Cristian Orgonaº

Ce  putem  învãþa  de  la  nemþi:
exemplul  Deutsche  Post

Douã crime ºi
o limuzinã (I)
Din seria: Chris Miller – un detectiv

din ziua de azi de Michael Cuþui
Femeia în vârstã, care era întinsã pe covor pe o

parte, pãrea cã doarme. Pãrul alb, încadra o faþã cu
trãsãturi aristocratice, care nu trãda nimic din ceea
ce se întâmplase. 

Covorul, un persan veritabil cu flori roºii pe un
fond maro, avea în dreptul capului femeii o floare
roºie de  o formã ciudatã, pe care creatorul
modelului nu o prevãzuse în ansamblu.

Comisarul Ducu Mãlin de la Serviciul Omoruri
al Poliþiei Capitalei, stãtea în cadrul uºii de lemn
masiv ºi aºtepta ca colegii de la Brigada de tehnicã
criminalisticã sã-ºi termine treaba. Aceºtia
strângeau cu acribie amprente, luau probe,
fotografiau ºi filmau, încercând sã nu scape nici un
detaliu din ceea ce ar fi putut duce mai târziu la
reconstituirea crimei.

Camera, mobilatã cu o mobilã din lemn masiv
sculptatã, cu vitrina plinã de cristale, care ca printr-
o minune scãpaserã de baionetele ruseºti în 44, cu
fotolii de piele ºi o masã lungã înconjuratã de ºase
scaune cu spãtar înalt, era decorul perfect pentru un
film din perioada anilor 30. Un film care se
desfãºura într-una din vilele elegante, care
aparþinuserã descendenþilor marilor familii de boieri
ai României antebelice.

Marina Spânu, care instrumenta cazul, deci avea
comanda, era o brunetã moletã, poate puþin prea
moletã, pentru cei 1,70 cât mãsura de la talpã pânã
în creºtet, cãreia nu-i dãdeai cei 36 de ani pe care îi
avea ºi despre care puteai spune cã are o figurã
interesantã, ceea ce nu era acelaºi lucru cu
frumoasã.

Era la primul ei caz, dupã ce fusese avansatã de
scurt timp.

Gurile rele, spuneau cã avansarea se datora ºi
faptului cã avusese relaþii foarte “strânse” cu
procurorul ºef. 

Se apropie de comisar.
-Bunã dimineaþa domnule comisar. Sunt

procuror Marina Spânu ºi instrumentez acest caz. 
Comisarul Ducu Mãlin, se întoarse spre ea ºi o

mãsurã din ochi. Auzise ºi el zvonurile care circulau
pe seama avansãrii ei ºi ca un criminalist cu
experienþã îºi spuse “exteriorul corespunde”, dar
gura lumii slobodã, vorba aceea. 

Îi întinse mâna.
-Bunã dimineaþa, mã bucur sã vã cunosc.
Pocuroarea îi întinse mâna ºi i-o strânse cu

vigoare.
-Eu vã cunosc, am studiat câteva cazuri pe care

le-aþi rezolvat. Ce avem aici?
-Melania Moruzzi, 87 de ani, pensionarã,

omorâtã dupã cum ne spune domnul doctor Spãtaru,
asearã în jurul orei 20, lovitã cu un obiect
contondent în regiunea occipitalã, restul dupã…

-Autopsie, ºtiu, ºtiu, e ca în orice film poliþist
prost, complectã Marina nerãbdãtoare.

Va urma

Angela Merkel a cerut - ºi a primit -
sprijin parlamentar transpartinic pentru a
angaja Germania ca remorcher al Europei
naufragiate crizã. De la sfârºitul celui de-al
doilea Rãzboi Mondial, Europa nu a mai
traversat momente atât de dificile precum
cele de acum: dacã se prãbuºeºte euro,
întreaga construcþie comunitarã se va
prãbuºi. ªi nu existã nici o garanþie cã
Europa ar putea continua sã existe paºnic,
aºa cum a fãcut-o în deceniile comunitare.
Cancelara federalã Angela Merkel nu a avut
reþineri în a face proiecþii apocaliptice în faþa
membrilor Bundestagului, când le-a cerut
parlamentarilor federali susþinere pentru
mecanismul de salvare ºi stabilizare a zonei
euro ºi pentru modificarea tratatelor
comunitare, înaintea summitului
extraordinar al Uniunii Europene de la
Bruxelles. Mesajul ºefei Executivului a fost
cât se poate de limpede: “Ce este bun pentru
Europa este bun ºi pentru Germania (...)
Dacã se prãbuºeºte euro, se prãbuºeºte
Europa - ºi aºa ceva nu are voie sã se
întâmple”. Iar mesajul pe care ºi-a dorit sã-l
ducã de la Berlin la Bruxelles suna astfel:
“Germania stã, transpartinic, de partea
Europei unite ºi integrate ºi apãrã aceastã
instituþie”.

“Europa trebuie sã fie
pregãtitã pentru schimbãri”

Germania, le-a spus cancelara
parlamentarilor, trebuie sã îºi asume riscul
garantãrii fondului de stabilitate EFSF,
promiþându-le membrilor Bundestagului
doar cã Republica Federalã nu va trece peste
plafonul de finanþare iniþial convenit cu
Legislativul - anume, de 211 miliarde de
euro. Fondul, însã, trebuie sã fie capabil sã
îºi susþinã singur operativitatea, pentru a
putea interveni în cazul în care, dupã Grecia,

ºi alte state din zona euro ar intra în pericolul
incapacitãþii de platã. Vorbind despre redre-
sarea Greciei, Merkel s-a adresat bãncilor,
reluând invitaþia de a accepta ºtergerea
parþialã a datoriilor acestei þãri. În schimbul
solidaritãþii acum manifestate ar trebui sã
existe instrumente - specificate în contrac-
tele intra-europene - prin care sã se poatã
interveni în politicile fiscale ale statelor ce
pun în pericol stabilitatea uniunii monetare.
ªefa Executivului de la Berlin a îmbrãcat
acest apel la ajustarea tratatelor comunitare
în urmãtoarea formulã: “Întreaga lume se
modificã, prin urmare Europa trebuie sã fie
ºi ea pregãtitã pentru schimbãri”.

Contraatacul cancelarei
Dincolo de întregul efort financiar

comun ºi în afara arsenalului de pârghii
legislative create oarecum pompieristic în
mijlocul crizei, viitorul depinde în primul
rând de maniera în care fiecare stat îºi va
rezolva propriile probleme. Merkel a cerut
capitalelor europene sã aplice “mãsurile
suplimentare în vederea consolidãrii
propriei stabilitãþi”. Iar þãrilor comunitare ce
nu au aderat la moneda unicã, cum este
Marea Britanie, cancelara federalã le-a atras
atenþia asupra pericolului unei rupturi a
Uniunii. La nevoie, a sugerat Merkel, se
poate juca ºi mai dur. Nu a fost singura
replicã tãioasã din discursul rostit de
cancelar în faþa Parlamentului de la Berlin.
Cu bãtaie la summitul G-20, ce va avea loc
la Cannes peste zece zile, Merkel a amintit
cã nu doar Europa este supraîndatoratã ci ºi
Statele Unite sunt, Japonia la fel. Iar criza se
datoreazã unui cadru legislativ prea lax -
atac la rezistenþa Marii Britanii ºi a Statelor
Unite faþã de o reglementare mai severã a
pieþelor financiar-bancare. Vizate de
discursul lui Merkel au fost fondurile hedge

ºi paradisurile fiscale, precum ºi tranzacþiile
financiare pe care ºefa Executivului federal
ºi le doreºte impozitate. Ultimul mesaj al
cancelarei a sunat cam aºa: “jos mâna de pe
exporturile germane”. Adresarea a fost,
desigur, mai diplomaticã: Angela Merkel a
apreciat drept inadmisibilã sancþionarea
unei economii doar pentru cã este perfor-
mantã; problema zonei euro nu stã în expor-
turile record ale Germaniei ci în dezinteresul
manifestat în multe dintre celelalte state faþã
de eficienþa concurenþialã.

Consens în Bundestag
Votul exprimat de parlamentarii federali

cu privire la extinderea fondului de salvare a
monedei unice nu a avut o relevanþã strict
legislativã. Rezultatul, nu neapãrat cantitativ
cât calitativ, era anticipabil. Pânã la urmã,
pentru proiectul propus de Executivul de la
Berlin au votat - chiar dacã nu în
unanimitate dar relevant - atât puterea cât ºi
opoziþia. Reala relevanþã este chiar ceea ce
le ceruse Angela Merkel membrilor
Bundestag-ului: o susþinere parlamentarã
transpartinicã în baza cãreia sã se prezinte la
Bruxelles cu libertatea de a juca rolul de
motor al Europei - în cazul dat, de motor al
salvãrii Europei.

Autor: Cristian ªtefãnescu

Merkel a pregãtit la Berlin momentul european al Germaniei 
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Cum se numeºte noul român prezent la „Das Supertalent 2011”?

Rãspuns:
_______________________________________________

_______________________________________________

Nume___________________________________; 

Prenume ________________________________;

Adresa __________________________________

Telefon ________________________________________;

11

Talonul va fi trimis pânã cel târziu ultima zi
a lunii în curs pe adresa redacþiei:

Hohe Marter 40, 90441 Nürnberg

Nu cred cã este necesarã o
descriere mai amãnunþitã a acestei
flori atât de cunoscute. Capitulele
florale terminale se colecteazã din mai
pânã în august, de preferat în soarele
amiezii. Nu este o exagerare dacã
citez muºeþelul ca pe un „leac
universal”, mai ales pentru copiii
mici. Copiilor li se poate da ceai de
muºeþel la orice indispoziþie, mai ales
contra crampelor ºi a durerilor
abdominale (colici). El ajutã ºi în
balonãri, diaree, erupþii, dureri de
stomac si secreþii stomacale
abundente, tulburãri menstruale (cum
ar fi amenoreea) ºi alte afecþiuni ale
organelor pelviene, în insomnii, febrã,
dureri de pe urma rãnilor ºi dureri de
dinþi. Muºeþelul are efect sudorific,
calmant, antispasmodic, dezinfectant
ºi antiinflamator în inflamaþii de tot
felul, mai ales ale mucoaselor. Extern,
muºeþelul se administreazã sub formã
de comprese ºi spãlaturi în
conjunctivite ºi alte inflamaþii ale
ochilor, în erupþii cutanate care
provoacã mâncãrimi sau supuraþii, ca
gargarã in durerile de dinþi, precum ºi
la spãlarea rãnilor. Când avem
supãrãri, ar fi bine sã bem de fiecare
datã câte o ceaºcã cu infuzie de
muºeþel; ne-am liniºti înainte ca inima
sã ne fie afectatã. Foarte indicata este
o pernã uscatã cu muºeþel, aplicatã

caldã local. Bãile ºi spãlaturile cu
muºeþel au un efect calmant, cu
influenþã beneficã asupra întregului
sistem nervos. Dupã boli grele sau
stãri de epuizare vã veþi simþi curând
mai bine ºi liniºtiþi sufleteºte. În
îngrijirea dumneavoastrã cosmeticã sã
nu uitaþi muºeþelul, dacã faceþi
sãptãmânal o baie a feþei cu infuzie de
muºeþel, veþi vedea cum tenul
dumneavoastrã înfloreºte ºi culoarea
feþei se împrospãteazã. ªi în îngrijirea
pãrului ar trebui sã folosiþi infuzia de
muºeþel, mai ales dacã aveþi pãrul
blond. Spãlându-vã astfel pe cap pãrul
vã va deveni vaporos ºi va cãpãta un
luciu frumos.

Muºeþelul uºureazã scaunul fãrã a
avea efect laxativ ºi este astfel indicat
indirect în tratamentul intern al
hemoroizilor, care pot fi trataþi ºi
extern cu alifie de muºeþel. Aceastã
pomadã poate fi folositã ºi pentru
vindecarea rãnilor. Guturaiul ºi
sinuzita se amelioreazã repede dacã se
inhaleazã vapori de muºeþel. Dupã un
astfel de tratament trebuie stat,
bineînþeles, la cãldurã. Uleiul de
muºeþel era folosit încã din antichitate
ca frecþie contra nevralgiilor ºi a
reumatismului articular. Acesta
alungã oboseala membrelor, iar

muºeþelul fiert în apã ºi aplicat pe
vezica bolnavã calmeazã durerile.

Contra durerilor de ochi se pune la
fiert muºeþel în lapte ºi se aplicã sub
formã de comprese calde pe ochii
închiºi, Pentru cei care nu pot urina,

pot folosi vin pe care sã-l fiarbã cu
muºeþel, din care sã bea un pahar plin
dimineaþa ºi unul seara. Urmarea va fi
sã elimine o cantitate incredibilã de
urinã, mâi întâi tulbure, apoi tot mai
clarã.

Creºte pe ogoare, soluri
argiloase, câmpii, luminiºuri,
costiºe, pe lanuri de cereale,
câmpuri de porumb, trifoi,
cartofi ºi sfeclã. Valorosul
nostru muºeþel este izgonit tot
mai mult din cauza folosirii
excesive a îngrãºãmintelor
chimice ºi a combaterii bu-
ruienilor prin erbicide. Dupã
ierni bogate în zãpadã ºi
primãveri cu multã umezealã,
poate fi întâlnit foarte des.
Receptaculul este, spre
deosebire de al muºeþelului
sãlbatic, concav, mirosul
deosebit de aromat ºi plãcut. 

SÃNÃTATE ADEVÃRATÃ DIN NATURÃ

Plante miraculoase-Muºeþelul
Ambianþã familialã
mai mult decât
cordialã vã face
plãcere, dar aveþi

tendinþa sã sãvârºiþi excese
alimentare sau bahice care pot
deveni periculoase. Vã faceþi
griji din orice ºi de aceea sunteþi
foarte stresat. 

Duritatea limbajului
este unul din
motivele care duc la
ruperea unor relaþii

pânã acum stabile. Lipsa de
amabilitate este manifestatã mai
ales faþã de femei ºi tineri.
Continuã tendinþa de a face
economii în vederea unor
investiþii.

Noi drumuri ºi noi
parteneri, care vã
pun in situaþii
neaºteptate, dar

deosebit de plãcute. Pe plan
familial însã, comunicarea cu
cei apropiaþi devine din ce în ce
mai dificilã, din cauza
încãpãþânãrii de care nativii
gemeni dau dovadã. 

Va fi necesar sã
evitaþi, la începutul
sãptãmânii, impli-
carea în afaceri noi

sau, dacã aveþi funcþii de
rãspundere, sã angajaþi
colaboratori neverificaþi.
Relaþiile parteneriale capãtã mai
multa stabilitate. 

Muncã multã pe
întreg intervalul,
dar ºi lipsã de

recunoºtinþã din partea ºefilor,
cãrora li se pare ca puteþi mai
mult, dar cãldura de afarã v-a
cam toropit. 

Manifestaþi intran-
sigenþã faþã de cei
lipsiþi de posibilitãþi
financiare ºi cereþi

excluderea acestora din afaceri
comune, fãrã nici o reþinere.
Imprudenþa cu care aruncaþi
vorbele duce la întreruperea
unor negocieri importante. 

Toata lumea încear-
cã sã vã schimbe
pãrerile, dar posi-
bilitatea de a lua

mãcar în calcul argumentele
altora vi se pare inacceptabilã.
Vã simþiþi persecutat, lipsit de
ºanse ºi nedreptãþit. Pe plan
sentimental, vã preocupã
revigorarea relaþiei cu partenerul
de viaþã.

Obþineþi, în sfârºit, o
promovare pentru
care aþi depus
eforturi asidue.

Acest lucru vã provoacã enorme
satisfacþii profesionale.
Entuziasmul dumneavoastrã ia
sfârºit la mijlocul sãptãmânii.

Nimeni nu vã ajutã
cu adevãrat sã
depãºiþi obstacolele
apãrute. Nu aveþi

cum sã ocoliþi punerea pe tapet,
la serviciu, a unor subiecte
delicate. Vã supãrã
imposibilitatea de a câºtiga mai
mulþi bani pentru a vã putea
ajuta rudele. 

Va fi o sãptãmânã
plictisitoare ºi
dificilã, în care veþi

primi noi sarcini profesionale
absolut debusolante. Nu vã
descurajaþi, însã, pentru ca veþi
beneficia de un ajutor
neprevãzut. 

ªefii au ocazia sã
descopere la dum-
neavoastrã talente

nebãnuite. Cu cât sunteþi mai
fidel si mai consecvent, cu atât
acþiunile ºi credibilitatea
dumneavoastrã vor creºte. Vã
cuceriþi pânã ºi adversarii prin
farmecul pe care îl exploataþi cu
bunã ºtiinþã. 

Excese în cheltuieli,
întregul interval,
mai ales pentru

obiecte de lux. Nativii se pot
mulþumi cu gândul cã la
actualul serviciu le este foarte
bine ºi de aceea riscã sã
respingã propuneri profesionale
excepþionale. 

Clãtite cu dulceaþã
Timp de preparare: 30 min
Ingrediente: 1 ceaºcã fãinã, 2 ouã, 1 pahar lapte, un

praf de sare, 2 linguriþe de zahãr, 2 linguriþe de unt sau
ulei, dulceaþã sau gem, ºi o lingurã de unt topit pentru
uns tava

Mod de preparare: Se pune într-un castron fãina, se
face loc la mijloc ºi se sparg ouãle, se adaugã sarea,
zaharul ºi laptele. Se bate totul bine cu o furculiþã pânã se
desfac toate cocoloaºele; se mai adaugã 2 linguriþe de unt
topit, amestecând într-una. Compoziþia trebuie sã fie ca o
smântânã subþire. Se lasã sã se odihneascã o orã. Se pune
o tigaie cu coadã sã se înfierbânte, pe foc potrivit. Se unge
tigaia cu unt, se toarnã o lingurã plinã de compoziþie,
miºcând repede tigaia de coada, ca sã se acopere tot
fundul. Când începe sã se rumeneascã pe o parte, se
întoarce clãtita pe cealaltã parte, sãltând cu o miºcare iute
tigaia sau folosind un cuþit lat. Se fac pe rând toate
clãtitele, punându-le într-o farfurie una peste alta, cu
capac, sã nu se usuce. Din când în când, se amestecã bine
compoziþia din castron, sã nu rãmânã prea groasã la fund;
în acest caz se poate subþia cu puþin lapte. Clãtitele trebuie
sã fie foarte subþirele ºi din 2 ouã se pot obþine la o tigaie
mijlocie pânã la 20 de buc.

REÞETA SÃPTÃMÂNII

MODURI DE FOLOSIRE
Prepararea ceaiului: Se opãreºte 1 linguriþã (cu vârf) de flori de muºeþel

cu 1/4 litru de apã ºi se lasã sã stea puþin. 
Adaos la baie: Pentru bãile în cadã se iau de 2 ori câte 2 mâini pline,

pentru bãile feþei ºi spãlatul pãrului câte 1 pumn plin de flori de muºeþel;
cantitatea respectivã se opãreºte ºi se lasã sã „tragã”. 

Comprese: 1/4 litru de lapte în clocot este turnat peste 1 lingurã (cu vârf)
de muºeþel, se lasã sã stea puþin, se strecoarã ºi se fac comprese calde. 

Aburi de muºeþel: 1 lingurã (cu vârf) de muºeþel este opãritã cu 1 litru
de apã în clocot. Vaporii se inhaleazã stând cu capul sub un prosop. Pernã cu
plante: Se umple un sãculeþ de pânzã de in cu flori uscate de muºeþel ºi se
însãileazã. Se încãlzeºte bine într-o tigaie uscatã ºi se aplicã local.

Ulei de muºeþel: Se umple o sticlã pânã la gât, fãrã a se îndesa, cu flori
proaspete de muºeþel culese în soare ºi se toarnã peste ele ulei de mãsline
presate la rece. Uleiul trebuie sã acopere florile. Sticla se lasã, bine astupatã,
14 zile în soare. Se pãstreazã la frigider!

Alifie de muºeþel: 200 grame de grãsime de porc se înfierbântã ca pentru
a frige ceva ºi se adaugã 2 mâini pline de flori proaspete de muºeþel; vor da
în clocot, ridicându-se spumegând. Se amestecã, se acoperã ºi se pune totul
peste noapte într-o încãpere rãcoroasã. A doua zi se încãlzeºte încã o datã
uºor ºi se stoarce printr-o bucãþicã de pânzã de in. Din experienþã a reieºit cã
cel mai bine se procedeazã astfel: Se pune o bucãþicã de pânza de in într-o
sitã, aceasta se fixeazã peste un vas cu cioc ºi se stoarce. Pasta alifioasã este
amestecatã apoi uniform, dupã care se toarnã în borcane curate.
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În cadrul FESTIVALULUI
INTERNAÞIONAL DE TINERET -
Muzicã ºi dansuri populare, 2-3-iulie 2011,
în 3 iulie 2011 a avut loc inaugurarea statuii
lui Alexandru Iona Cuza la Heidelberg.
Festivitatea a avut loc în Stadtgarten
Heidelberg, în faþa Hotelui „Europäischer
Hof“, unde a decedat Cuza pe 15 mai 1873.

Statuia este o donaþie a CJ Prahova ºi a
Muzeului de Arheologie ºi Istorie Prahova
ºi este executatã de cãtre sculptorul
Constantin Ionescu, din Ploieºti.

Participanþi, printre alþii:
Dr. Joachim Gerner, Primar pentru

culturã al oraºului Heidelberg
Hans-Martin Mumm, Director pe

culturã al oraºului Heidelberg
Lia Maria Voicu, Directoarea Muzeului

de Arheologie ºi Istorie Prahova
Brânduºa Predescu, Consul General al

României la München
Marcel Alexandru, Consul General al

României la Strasbourg
Bogdan Cuza ºi Alexandru Cuza,

urmaºi ai lui Al. I. Cuza
Iosif Herlo, Preºedintele Societãþii

culturale “Al.I. Cuza”
Alexandru Ioan Cuza a unit, în 1859,

principatele Muntenia ºi Moldova. Sub
domnia sa, s-au pus bazele dezvoltãrii
moderne a naþiunii române din punct de
vedere economic, social, politic ºi cultural.
Cuza a proclamat în anul 1862 Statul
România cu capitala la Bucureºti ºi a reuºit,

împreunã cu Prim-ministrul Mihail
Kogãlniceanu, intelectual al revoluþiei din
1848, sã înfãptuiascã în special douã mari
reforme, cea agrarã ºi cea electoralã.
Reprezentanþii boierimii conservatoare, ca
ºi exponenþii aripii de dreapta a burgheziei,
uniþi într-o coaliþie cunoscutã în istorie sub
denumirea de monstruasa coaliþie, l-au silit
sã abdice (1866) ºi au adus în locul sãu pe
prinþul Carol de Hohenzollern. Expulzat,
ex-domnitorul ºi-a petrecut restul vieþii în
exil, ºi a murit la Heidelberg.

Eingestellt von Alexandru-Ioan-Cuza-
Kulturgesellsch

Festival Internaþional de Tineret -
Muzicã ºi Dansuri Populare 2-3 iulie 2011

La a doua ediþie a Festivalului

Internaþional de Tineret - Muzicã ºi Dansuri
Populare, ce a avut loc la Heidelberg în 2 ºi
3 iulie 2011 au participat cu muzicã ºi
dansuri româneºti: Ansamblul FII
GORJULUI , din Cãrbuneºti Gorj România
care au avut ca interpreþi pe Ornela Pasãre,
Luiza Ciudin, Ion Drãgan, grup de dansatori
; Ansamblul TRADIÞIA ROMÂNÃ de la
Stuttgart, condus de doamna Lucica Krafft
Pavelea ( care a venit însoþitã de un grup de
tineri dansatori talentaþi ºi soliºti vocali
deosebiþi; Ansamblul PROMOROACAdin
Mannheim condus de profesorul Ionel
Chiriþã, Taraful de la 10 PRÃJINI.
Spectacolul a fost moderat ºi prezentat de
Doina Badea - solista de muzicã popularã,
stabilitã acum la Mannheim.

INAUGURAREA STATUII LUI ALEXANDRU
IOAN CUZA LA HEIDELBERG

Ai ceva de transmis?
Ai talent literar ºi ºtii sã îþi expui ideile într-un stil atrãgãtor?

Vrei sã fii redactor la Radio R România?

Doreºti sã publici articole, eseuri, interviuri?

Doreºti sã ai emisiunea ta audio?

Te pricepi sã redactezi ºtiri? 

Platforma Culturalã  AªII ROMÂNI îþi oferã cadrul necesar.

Agenþia de Presã AªII ROMÂNI, Radio R România ºi ziarul VOCEA TA.

Pune-þi gândurile pe hârtie ºi trimite-le pe adresa:
contact@asiiromani.eu

Dacã eºti mai curajos(ã) sunã la  0160 3373128

S-ar putea sã iasã o colaborare frumoasã.

VREM SÃ MUNCIM ªI SÃ
TRÃIM DECENT. AJUTAÞI-NE!

Bunã ziua tuturor.
Mã numesc Atena

,locuiesc în oraºul Buºteni
, jud.Prahova, lucrez la
Sanatoriul de Nevroze din
Predeal, singurul din þarã -
referent contabil, am
ºcoala profesionalã de asistenþi medicali de farmacie,
facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative, dar din
pãcate am salariul de 800 ron ºi rate de 1300 ron.

Am fost un copil ffffffff amãrât, am muncit enorm; la
17 ani lucram în fabricã ºi eram cãsãtoritã,  m-am chinuit
mereu în viaþa, cu lipsuri, un soþ cãruia nu i-au plãcut
decât prietenii ºi alcoolul, am bãgat bani ºi am muncit 25
de ani într-o casã care a fost revendicatã ºi am rãmas fãrã
nimic; am luat-o de la capãt, am închiriat un apartament
pe care am reuºit sã-l cumpãr cu credit la bancã, dar nu
mai am cu ce plãti; am divorþat cã nu mai suportam
certurile ºi mirosul de alcool - dupã 25 de ani, dar nu l-
am aruncat în drum, este ºomer ºi vãd tot eu de el... cu
ce???!!! nici eu nu mai ºtiu; nu am fost binecuvântatã cu
copii, cu nimic, am ºtiut doar sã sufãr ºi sã muncesc; nu
am pe nimeni sã mã ajute, poate Bunul D-zeu, acum cã
vin sãrbãtorile o sã-mi dea o mânã de ajutor prin dvs. cei
care citiþi, sã-mi gãsesc ceva de muncã într-o fabricã de
mase plastice, cosmetice, sã am grijã de o casã; ºtiu sã
gãtesc, nu am vicii, nu fumez, nu consum alcool, vreau
doar sã muncesc sã-mi pot plãti datoriile; nu ºtiu germanã
dar am sã învãþ repede, fiindcã vreau sã stau cât mai
mult...la noi în þarã murim cu zile. Am încercat sã plec
printr-o firmã de recrutare de la Cluj, am bãtut sute de
kilometri, am fãcut o grãmadã de acte, analize
dar…ironia sorþii…nici un contract ºi datorii din nou. Nu
mi-a fãcut nimeni nici un cadou niciodatã, eu singurã m-
am chinuit, nu am avut sãrbãtori frumoase, mã dor ochii
de atâta plâns, am cunoscut un bãrbat care ca ºi mine a
rãmas singur ºi ºi-a crescut douã fete, cu servici, casã,
curãþenie, un om liniºtit ºi tare bun, dar din cauza ratelor
mele ne certãm mereu, iar la el nu avem loc…oare cât
mai trebuie sã pierdem în viaþã pentru un pic de
liniºte???!!!! ªi el vrea sã meargã cu mine, sã nu fiu
singurã…vã rugãm din suflet faceþi-ne cel mai frumos
cadou ºi ajutaþi-ne sã muncim, sã fim trataþi ca oamenii ºi
cine ne ajutã nu o sã le parã rãu…vã rog sunt o femeie
disperatã, singurã, care îmi pot pierde cãsuþa ºi bãrbatul
pe care dupã o viaþã de chin l-am gãsit. Vã mulþumesc.
Noi suntem pregãtiþi în orice zi sã plecãm. Mãcar unul
dacã muncim pentru început, dar sã fim împreunã, sã
avem ºi noi sãrbãtori frumoase. Sãracul spunea cã de ani
de zile nu ºi-a luat o pereche de pantofi.

Nr. meu de telefon este 0723138648
adresa de mess balanatena@yahoo.comww

w.
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or
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SUDOKU 

INTEGRAMÃ

Într-o noapte vin hoþii în casã la
Bulã. Cautã ei ce cautã ºi nu gãsesc nimic.
La un moment dat se trezeºte nevasta lui
Bulã:

- Bulã! Bulã! Bulã, trezeºte-te, au
venit hoþii!!

- Taci femeie! Eu mã ascund de ruºine
cã nu avem nimic în casã ºi tu urli în gura
mare.

- Nevastã, pregãteºte-mi costumul
cel negru, cã mi-a murit un coleg ºi mã
duc la înmormântare, zice Bulã.

La întoarcere îi spune sotiei:
- Vai, dragã, ce lume prost crescutã a

luat parte la înmormântare. Sã vezi, când
a început sã cânte fanfara, eu am fost
singurul care m-am dus s-o invit pe
vãduvã la dans.

-Ospãtar, fii amabil, spune clientul,
am comandat o fripturã cu os!

-Da, domnule, v-am adus-o. Care este
problema?

-Vrei sã vezi dacã nu cumva carnea a
rãmas în bucãtãrie? 

Se cãsãtoreºte Maria cu Ion, dupã
nuntã intrã împreunã în dormitor, la care
Maria spune:

- Oh iubitulee, aici vom zbura pe Aripi
de dor…

- Auzi fã Mãrie, zice Ion, eu te-am luat
sã-mi faci mâncare, nu sã-mi zburzi prin
dormitor!

Doi fermieri vorbesc despre vreme:
- Dacã aceste ploi calde vor continua

încã douã sau trei zile, va ieºi totul din
pãmânt! – spune unul fericit.

- Nu mã speria, pentru numele lui
Dumnezeu. În cimitir am îngropate douã
soþii ºi trei soacre!

Intr-un magazin de articole sportive
soþia urcã pe o bandã de alergat ºi îi spune
soþului:

- Dragul meu, dacã-mi cumperi
aceasta bandã, voi arãta ca o elevã de
liceu.

- Draga mea, aceasta este doar o bandã
de alergat, nu maºina timpului.

Un bãrbat sunã la 112 ºi zice
speriat:

- Domnule, soacrã mea vrea sã se
arunce de la etaj!

- ªi care e problema?
- Nu se deschide fereastra!

Þiganul lãutar îºi dã demisia.
Patronul încearcã sã-l înþeleagã:

- Mã laºi ºi pleci?
- Plec în strãinãtate, asta-i o þarã de

rasiºti ºi xenofobi! Am fãcut un sondaj.
Eu întrebam: “Sunteþi pentru extermina-
rea ungurilor, þiganilor ºi farmaciºtilor?”

- Farmaciºtii? De ce farmaciºtii?
- Uite vezi …aºa rãspundeau toþi!

Canibalul cãtre copiii sãi:
- Copii, sã fiþi cuminþi anul ãsta, cã,

dacã nu vine Moº Crãciun, n-avem din ce
face fripturã!

- Bulã, am fost la ghicitoare ºi mi-
a spus cã nu mã mai iubeºti!

- De ce dai banii pe prostii? Asta
puteam sã-þi spun si eu! Gratis…

Trei scheleþi mergeau pe stradã. La
un moment dat unul îl pipãie pe cel de
lângã el ºi zice:

- Ia uite ce oase tari ai! Când ai murit?

- In 70’ zice scheletul. Eh… se mânca
sãnãtos atunci. Dar tu când ai murit?

- Pãi în 90’, dar ºi atunci se mânca
încã sanatos.

- Da se vede cã si tu ai oase
tari..calciu… ce sã mai.

- Când ai zis cã ai murit? îl intrebarã
curioºi pe al treilea schelet.

- Bã, eu n-am murit! Sunt student ºi
mã duc la cursuri.

BBBBAAAANNNNCCCCUUUURRRRIIII ,,,,     GGGGLLLLUUUUMMMMEEEE.... .... ....

Rãscoala începu spre searã ºi þãranii îºi aprinserã
lanternele ca sã vadã drumul spre ciocoi.

*****
Cu cât ne apropiem de izbucnirea rãscoalei, cu atât

þãranii stau mai mult în cârciuma, ca sã facã în ciuda
boierului.

*****
ªi când Petre Petre o vazu pe Nadina dezbracatã îl

gâdila în tãlpi.
*****

Descoperirea Americii s-a produs într-un moment de
neatenþie a pazei de coastã.

*****
Nilul este un fluviu rãmas de pe vremea faraonilor.

*****
Soldatul Ionescu avea o misiune importantã: belea

ochii la avioane.
*****

La Otopeni erau numai gropi ºi avioanele le ocoleau ºi
tunarii trageau dupã ele în zig-zag.

*****
Contemporanii lui Eminescu l-au urmarit ca sã-i

ghiceascã filozofia ºi ca sã-i caute nod în papurã.
*****

Din lumea satului þâºnesc figuri memorabile ca:
pupãza, cireºul ºi altele care au completat acþiunea operei.

*****
Liviu Rebreanu are un mare talent de scriitor de la 300

de pagini în sus.
*****

ªi bietul Eminescu, scârbit de biºniþa societãþii sale ºi
cã Veronica Micle îi fãcea fiþe, intrã într-o etapã nouã pe
care mi-e ruºine s-o spun.

*****
Tudor ªoimarul era apt de luptã, cu vizita medicalã

fãcutã.
*****

Dragu-mi era satul meu ºi pomul unde lega mama
porcul!!! - citat din “Amintirile” lui Creangã.

*****
În versurile: “Ce-þi pasã þie chip de lut / Dac-oi fi eu

sau altul?” poetul ne vorbeºte despre aspectul fiinþei cu
care Luceafãrul este în gagicãrealã ºi ea îi spune cã nu ºtie
dacã va fi al ei sau va fi altul.

*****
Romanul “Rãscoala” este conceput de Liviu Rebreanu

sferic, pentru cã începe ºi se terminã cu imaginea burþii lui
Rogojinaru, care seamãnã cu o sferã.

PERLE DE LA BAC
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Angajãm
Barman/Ospãtar,
femeie, vorbitoare
de limba Germanã
ºi limba Românã

(obligatorii) pentru
restaurant românesc

în Köln. Salariu
negociabil. Eventual
putem oferi cazare
în hotelul nostru.
Pentru contactãri,

telefon 0174 2829305

Specialist pt IT/ Computer,
service, reparaþii instalaþii, update
soft, hardware, îmi ofer serviciile.
Telefon: 09151 9053732

E.mail: danbuc@arcor.de

Vrei o paginã web realizatã pe
gustul tãu, iar asta într-un timp
scurt? 

Ai nimerit unde trebuie!
Telefon: 0160 3373128
Preþuri pentru toate buzunarele! 

Caut profesor/ student pentru
a da meditaþii unui copil de 10 ani la
germanã.

Ne puteþi contacta la numãrul de
telefon: 0160 3373128. Nürberg

Doamnã 45 de ani, din
Bucureºti, doresc angajare ca
îngrijitor persoane în vârstã sau
curãþenie, volzeit sau teilzeit, cu
contract de muncã german sau
gewerbe... vorbesc limba germanã
mediu, experienþã ca îngrijitor
supraveghetor bãtrâni, cca 3 ani de
zile... doresc sã lucrez începând de
anul viitor luna martie... aºtept
rãspuns ºi oferte pe adresa de e-
mail creata_44@yahoo.com.
Mulþumesc.

Caut loc de muncã ca bucãtar
experienþã/vechime 8 ani jumãtate
în specific tradiþional românesc ºi
ceva internaþional. Pot fii contactat
la adresa de e-mail
alexchitu72@yahoo.com sau
telefonic 0040729569803 . Rog doar
oferte serioase. Alexandru 

Ai un eveniment de organizat
ºi doreºti ceva deosebit? Dansuri
orientale, spaniole ºi þiganeºti.
Telfon: 0160 2953677. Zona
Franken.

Ai drept de muncã în
Germania? Vrei sã lucrezi la un azil
de bãtrâni? 

Contacteazã-ne!
Telefon: 0160 3373128. Nürberg

MMMMIIIICCCCÃÃÃÃ PPPPUUUUBBBBLLLL IIIICCCCIIII TTTTAAAATTTTEEEE     MMMMIIIICCCCÃÃÃÃ PPPPUUUUBBBBLLLL IIIICCCCIIII TTTTAAAATTTTEEEE     RACOCI OCRAV ANTONIO   
TÂNÃR DIN BUCUREªTI 
- cursuri superioare ACADEMIA

TEHNICÃ MILITARÃ BUCUREªTI   
-atestat limba englezã, limba

germanã începãtor, atestat informaticã 
Capacitatea de a-ºi planifica singur

munca, iniþiativã în realizarea diver-
selor sarcini ºi acþiuni, orientare spre
progres ºi autodezvoltare, respect faþã
de colegi . 

DORESC UN LOC DE MUNCÃ
ÎN CADRUL UNEI FIRME. 

CONTACT: octavus@live.com
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