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De curând am avut ocazia sã o
cunosc pe Alexandra Olãnuþã
(on line), vãzându-i
minunatele opere de artã.
Dacã te uiþi la torturile ºi
prãjiturile ce sunt fãcute de
aceasta, nu numai cã îþi lasã
gurã apa, dar pur ºi simplu îþi
este milã sã te  înfrupþi din
ele.  Dar pentru a afla mai
multe, Alexandra ne-a acordat
un interviu în exclusivitate. 
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Tortul româncei 
Alexandra Olãnuþã 

din Germania a primit
medalia de aur

Tortul româncei 
Alexandra Olãnuþã 

din Germania a primit
medalia de aur



Oamenii sunt singurii care pot
comunica prin cuvinte. O dovadã a
dragostei lui Dumnezeu pentru noi este cã
El ne-a dat abilitatea de a vorbi, deoarece
El ne-a oferit instrumentul pentru a ne
construi lumea, conformându-ne astfel la
voia Lui perfectã. Cuvântul reprezintã
manifestarea fiinþei noastre spirituale,
scânteia divinã din interiorul nostrum, este
puterea prin care noi creem sau distrugem.
Cuvântul este creator. El este darul
minunat care vine direct de la Dumnezeu,
Cel care a creat lumea ºi lucrurile din ea
prin rostirea numelor. ”La început era
Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi
Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru
început la Dumnezeu. Toate prin El s-au
fãcut; ºi fãrã El nimic nu s-a fãcut din ce s-
a fãcut. Întru El era viaþã ºi viaþa era
lumina oamenilor.” (Evanghelia dupã Ioan
1, 1-4)

Prin cuvânt ne putem exprima
sentimentele, prin cuvânt putem sã
bucurãm pe cineva sau putem întrista;
putem salva un suflet sau îl putem arunca în
deznãdejde. Cuvântul ne poate apropia unii
de alþii, dar ne poate ºi îndepãrta. Existã, de
asemenea, ºi cuvinte care pot distruge vieþi. 

În general, cuvintele pe care noi le
rostim sunt vocea inimii noastre. Ele ne
dezvãluie starea de spirit, dispoziþia noastrã,
ne descriu caracterul nostru ºi mai ales
„avuþia“ pe care am strâns-o în inima
noastrã într-o anumitã perioadã de timp:
„...Cãci din prisosul inimii vorbeºte gura.
Omul cel bun din comoara lui cea bunã
scoate afarã cele bune, pe când omul cel
rãu, din comoara lui cea rea scoate afarã
cele rele.“ (Matei 12, 34-35)

Sãmânþa tuturor faptelor noastre se
gãseºte în gândurile ºi vorbele noastre.
Lumea se poate schimba începând cu o
vorbã bunã. Orice cuvânt rostit poate crea o
realitate, depinde însã ce se aflã în spatele
cuvântului: câtã credinþã ºi câtã iubire! O
urare sincerã de succes la examen sau pur ºi
simplu salutul zilnic de “O zi bunã!” sau de
“Doamne-ajutã!” pot face minuni. O vorbã

bunã spusã din inimã poate aduce echilibrul
în sufletul unui om sau în jurul lui. Ea poate
aduce chiar vindecare, poate aduce bucurie,
poate stinge conflicte ºi lega prietenii.
Vorba bunã întotdeauna este ziditoare
pentru cã ”vorba dulce mult aduce”. Regele
Solomon spunea: ”Cuvintele frumoase sunt
un fagure de miere, dulceaþã pentru suflet ºi
tãmãduire pentru oase”. (Pildele lui
Solomon 16, 24).

Noi suntem produsul cuvintelor.
Cuvintele – cele potrivite – ne zidesc ºi ne
programeazã pentru succes, victorie ºi
progress, iar cuvintele greºite ne distrug
viaþa. Sã luãm aminte la cuvintele pe care le
folosim, sã cãutãm numai cuvinte care ne
ridicã – cuvinte insuflate de Duhul Sfânt,
care dau viaþã, ºi nu cuvinte care distrug. 

Sã cautãm sã exprimãm mereu, prin
cuvânt, numai ceea ce simþim ºi credem din
tot sufletul cã este adevãrat. Sã alegem sã
facem numai ceea ce este în deplin acord cu
idealul nostru. Sã fim noi înºine în tot ceea
ce gândim, afirmãm ºi întreprindem. Sã nu
destrãmãm visele frumoase ale aproapelui
ºi sã-i facem pe cei de lângã noi sã se simtã
bine în preajma noastrã. Sã evitãm
minciuna, sub toate formele ei… sã evitãm
calomnia, prin care îi vorbim de rãu pe alþii
ºi le producem neajunsuri…sã evitãm

discuþiile inutile, frivole, bârfele… sã nu
rostim cuvinte urâte, aspre ºi jignitoare.

Sã cãutãm, în schimb, sã încurajãm ºi
sã mângâiem de câte ori avem ocazia, sã
lãudãm când este cazul, sã aducem luminã
ºi pace prin vorbele noastre, sã ne rugãm, sã
mulþumim ºi sã iertãm! Sã cãutam
întotdeauna cuvintele bune, cuvinte care
aduc bucurie, care mângâie, care zidesc…
aºa cum spunea ºi Sfântul Apostol Pavel:
”Din gura voastrã sã nu iasã nici un cuvânt
rãu, ci numai ce este bun, spre zidirea cea
de trebuinþã, ca sã dea har celor ce ascultã”
.(Efeseni 4, 29)

Dumnezeul dragostei ºi al pãcii sã
”lucreze” la inima noastrã astfel încât din ea
sã curgã numai  cuvinte de binecuvântare,
care sã aducã vindecare sufletelor bolnave,
mângâiere pentru cei întristaþi, bucurie
pentru toþi cei din jurul nostru…Sã lãsãm
Cuvântul lui Hristos sã locuiascã din belºug
în inima noastrã, pentru cã ale Sale Cuvinte
sunt ca niºte lumânãri aprinse în întunericul
acestei lumi!

Dragi cititori sã vã ajute Bunul
Dumnezeu sã folosiþi totdeauna cuvinte
care sã aducã viaþã ºi binecuvântare, iar
vorba sã vã fie  plãcutã, dreasã cu sare, ca sã
ºtiþi cum trebuie sã rãspundeþi fiecãruia!    

Adriana-Lucia Ciugudean
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„...pentru un
purice mort, sã
nu aruncãm
toatã cãmaºa...”

Îmi este un pic greu sã scriu aceste rânduri, având în vedere cã
ziarul apare exact în ziua când românii îºi vor vota Preºedintele.
Am citit pe internet sute de mesaje pro ºi contra celor doi candidaþi.
Mesaje care te îndeamnã sã votezi, pe unul sau pe celãlalt... « Nu-
l vota pe Iohanis pentru cã e neamþ! »Doamne! Ãsta e motiv? ªi
dacã e neamþ, ce este? Dar miile de români care au plecat în
Germania pentru un trai mai bun, oare de ce au plecat? Dacã nu le
plac nemþii, sã plece în altã parte sau...mai bine...sã stea acasã.
Apoi…, iarãºi motiv de a nu-l vota pe Ponta : « cã este aliat cu
ruºii ºi chinezii ». Doamne! De parcã am sta cu ei la masã. Pânã la
urma urmei…, Preºedintele trebuie sã ne reprezinte. Trebuie sã fie
acel OM care a reuºit sã facã ceva în ultimii ani…Acel OM care
prezintã încredere oriunde s-ar duce. 

Indiferent de rezultatul alegerilor, sunt sigurã cã acest rezultat
îi reprezintã pe români. Cã au ales Preºedintele pe care îl meritã ºi
cã au fãcut sau nu, ceea ce trebuia. Cu Dumnezeu înainte ºi mã rog
pentru binele semenilor mei.

Dupã cum ºtiþi, noi nu facem niciun fel de politicã în ziarul
nostru. Ne rezumãm doar la mici ºtiri care, credem noi cã meritã
relatate, de aceea,  tocmai de aceea mã voi opri aici asupra acestui
subiect, iar în rândurile ce urmeazã, voi scrie despre viaþa
românilor ºi a rromilor din Germania- aºa cum este ea vãzutã prin
ochii celor care locuiesc aici- a nemþilor. 

De curând, stãteam în sala de aºteptare a unui cabinet medical,
iar trei nemþi discutau între ei despre noii lor vecini- douã familii
de români sau rromi. Pentru ei, era acelaºi lucru. Chiar dacã, din
discuþiile lor se putea vedea clar cã ºtiau ce este un român ºi ce este
un rrom, ( familiie respective fãcând parte atât din categoria
rromilor, cât ºi cea a românilor), erau foarte revoltaþi cã au primit
locuinþe în blocurile lor. Se întrebau de unde au rromii bani sã
achite o chirie de aproape 800 de Euro lunar, vãzându-i toatã ziua
acasã. Se întrebau cum îºi permiteau sã aducã zilnic sacoºe pline
de cumpãrãturi pentru copii lor ( nu am înþeles bine câþi erau), dar
dupã spusele lor, mai bine de cinci suflete...ºi cum Statul german
suportã aceste persoane pe banii lor, cã el e cu ochii pe ei...sã vadã
de unde au aceºtia bani. Celãlat era revoltat cã noua familie de
români este prea retrasã, cã nu comunicã cu nimeni ºi cã nu
rãspund nici mãcar la salutul lui. Nu ºtiau niciunul ce sã creadã.

Dupã minute bune de „filare“ am intrat în vorbã cu ei, pentru
a-i mai „liniºti” un pic. Astfel, am aflat cã vecinii români erau doar
de douã luni în Germania, amândoi lucrau, nu ºtiau unde, dar nu
cunoºteau aproape deloc limba. Ca o româncã adevãratã, le-am
luat apãrarea..., le-am spus cã noi nu suntem rãu intenþionaþi, dar
poate cã nu au avut experienþe prea plãcute, cã de obicei, suntem
foarte deschiºi ºi comunicativi... Le-am oferit chiar ajutorul de a
merge la o ºcoalã pentru a învãþa limba. Mare mi-a fost mirarea
când am vãzut cât de deschiºi au fost în a-i ajuta, în a coopera cu
mine. Cât despre cealaltã persoanã, greu mi-a fost sã-i conving cã
familia respectivã se poate sã nu trãiascã din ajutorul Statului, ci
pur ºi simplu, aceºtia au afacerile lor... Nu mi-a mers..., oricât aº fi
încercat sã le iau apãrarea, mi-a trântit-o în faþã direct: „ nu am vrut
sã spun pânã acum, dar i-am vãzut de multe ori cu mâinile în
buzunarele altora... au ajuns chiar sã ne fure ºi scrisorile din Poºtã.
Nu ºtiu ce cred ei cã putem primi. Nu i-am prins direct, dar de mult
sunt cu ochii pe ei...ºi la Poliþie le e locul”... Am înghiþit în sec ºi
m-am oprit. Eram deja depãºitã de situaþie. Nu ºtiam ce sã mai
spun ºi am continuat sã le povestesc cum la noi în Nürnberg sunt
oameni de valoare, am menþionat nume ( care sunt în Primãrie, la
conducerea vreunui Partid, membri în Parlament etc) ºi am reuºit
sã-i determin a-ºi schimba un pic poziþia faþã de noi -  cei proveniþi
din România. 

Le-am explicat ( aºa cum o fac mereu) de Costache Poienaru-
cel care a inventat stiloul, de Nadia, Nãstase, Hagi, Herman Oberth
ºi mulþi alþii...  Le-am spus zicala noastrã cã: „ pentru un purice nu
trebuie sã arunci toatã cãmaºa” ºi au râs, dându-mi dreptate. 

Scopul? Încã trei persoane care ( cel puþin pe moment) erau de
partea mea..., dându-mi dreptate...

Am ieºit afarã ultima..., iar la ieºire, mare mi-a fost
surprinderea, când unul din cei trei mã aºtepta afarã ºi mi-a spus pe
o românã perfectã: „ Dacã România ar avea mai mulþi oameni ca
dumneavoastrã, ar fi avut altã imagine în lume. Sunt plecat de peste
25 de ani din þarã, dar în ultimul timp îmi e ruºine sã spun cã vin
de acolo..., vãzând ceea ce se întâmplã.  Astãzi, pentru prima datã,
dupã mulþi ani, am simþit mândria cã în inima mea curge un pic de
sânge românesc... ”

Ionela van Rees- Zota

EDITORIALCuvintele  rostite  ne  descriu
„avuþia“  din    inima  noastrã

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Este ºtiut cât suntem cu toþii de revoltaþi
când României i se face o propagandã
negativã în massmedia germanã..

Datoritã numeroaselor proteste, ºi nu în
ultimul rând a comunitãþilor româneºti,
posturile centrale de televiziune, ARD ºi
ZDF, au renunþat în ultimii ani de a mai
ponegri România în acest fel.

Spre marea mea surprindere, asearã la
ora 22:16 în timpul Radiojurnalului de pe
ZDF, a fost însfârºit ºi ceva despre România
ºi anume s-au referit la alegerile de mâine.

Auzind ºi vãzând ceea ce s-a transmis,
am fost la fel de ruºinat cã sunt româna ca în
timpul când þiganii mâncau lebedele
austrieticilor. Numai cã de data aceasta nu
þiganii, nu copii strãzii au fost mobilul citicii
ci însãºi Primul Ministru Victor Viorel
Ponta.

Presa germanã, chiar ºi televiziunea, nu
este condusã de moguli sau de puºcãriaºi ca
în scumpa noastrã þarã. Ce se spune pe post,
în special la ARD ºi ZDF este cuvântul
oficial al politicii germane.

Prezentatorul a început aºa: La sfârºitul
sãptãmânii România va alege un nou
preºedinte, aºa cum se întâmplã ºi în multe
alte þãri europene. Numai cã în România

miza acestui post este foarte importantã
deoarece preºedintele numeºte pe ºeful
instituþiei statului care se ocupã cu
combaterea corupþiei. România nu este
numai o þarã sãracã în Europa de Est, dar
este ºi o þarã unde domneºte corupþia, ºi
aceste douã aspecte se interfereazã. Sperãm
cã românii sunt sãtui de acest lucru, astfel nu
se explicã faptul cã la aceastã funcþie
candideazã ºi actualul primar al oraºului
Sibiu. Cãutat este un om curat, ...vã
prezentãm cine ar putea fi.

Urmeazã prezentarea oraºului Sibiu,
meritele lui Johanis, un interviu cu el în
limba germanã. Apoi este prezentat Victor
Ponta, catalogat de la început cã este docor
în plagiat, cã este naþionalist-ºovin (s-a dat
exemplu din discursul de pe arena de fotbal
de la Bucureºti), cã este elevul puºcãriaºului
Adrian Nãstase, ºi altele, încât, la fe ca
înainte, mi s-a fãcut ruºine de þara mea. Mã
întreb: este cazul sã protestãm din nou, cã nu
este adevãrat?

Nemþii din comunitãþile noastre unde
noi ne strãduim sã facem loby pentru
România, cu asta rãmân în minte, ...nu cu
propaganda noastrã!

Aici ºtirile de la ora 22:00 (orã vârf de

audienþã), despre alegerile din România
între minutele 22:16,15-22:19,35.

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitr
a g / l i v e / 1 8 2 2 6 0 0 / D a s - Z D F - i m -
Livestream#/beitrag/video/2273644/ZDF-
heute-journal-vom-31-Oktober-2014

Eu ºtiu cã unii din cetãþenii României
spun cã nu-i intereseazã ce crede Germania,
deºi mulþi dintre ei ar merge ºi pe jos pentru
un loc de muncã în RFG.

Dupã pãrerea mea (ºi desigur nu numai
a mea), economia României merge mânã în
mânã cu economia occidentalã ºi în special
cu cea germanã. Merge bine în Occident,
atunci le va merge bine ºi sutelor de firme
strãine de pe pãmântul românesc sau miilor
de firme mici ºi mijlocii care lucreazã pentru
export în Occident. Aici este cheia
principalã a „supravieþuirii“ economiei
româneºti. Ori se ºtie cã Germania se
bazeazã în primul rând pe export, fiind una
din cele mai de vârf state la acest capitol.

Emisiunea de asearã a fost deja
transmisã de alþi compatrioþi, la sute ºi sute
de persoane, aºa cum fac ºi eu cu aceastã
inforaþie. Nu de alta, dar sã ºtim cum stãm!

Cu stimã,
Emil Mateiaº

Stimaþi concetãþeni
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Numãrul sibienilor care au optat
pentru munca în strãinãtate a crescut
de aproape 4 ori faþã de anul trecut.
Dacã în prima jumãtate a anului
2013, 182 de sibieni au încheiat
contracte cu angajatori din
strãinãtate, anul acesta, în primele 6
luni ale anului, 681 de sibieni au
plecat la muncã peste graniþã. Pe de
altã parte, atât anul acesta, cât ºi anul
trecut, aproape 400 de cetãþeni
strãini au ales sã se angajeze în
judeþul Sibiu.

Infirmiere ºi asistente
medicale în Anglia,

lucrãtori în agriculturã
în Germania

Potrivit datelor puse la dispoziþie
de Inspectoratul Teritorial de Muncã
Sibiu, în primul trimestru al anului
2014, 345 de sibieni au plecat sã
munceascã peste graniþã. Dintre
aceºtia, 313 s-au angajat ca lucrãtori
în agriculturã în Germania, iar 20 ca
infirmiere în Anglia.

În al doilea trimestru al anului,

toþi cei 336 de sibieni care au
încheiat cu angajatorii din strãinãtate
contracte de muncã au plecat sã
munceascã în Germania. 275 dintre
aceºtia, au fost încadraþi ca lucrãtori
în agriculturã, 29, ca ajutor în
gospodãrie, iar 16, culegãtori fructe-
legume.

ªi în anul 2013 au fost solicitate
aceleaºi domenii de angajare, în total
lucrând în strãinãtate 714 sibieni.

102 dintre aceºtia au plecat în
Anglia ca infirmiere ºi asistente
medicale, 64 ca ajutor în gospodãrie
în Germania, iar 513 ca lucrãtori în
agriculturã, tot în Germania.

Anul acesta numãrul persoanelor
care au ales sã munceascã peste
graniþã este mult mai mare, având în
vedere cã numai în primele 6 luni au
fost înregistraþi 681 de sibieni plecaþi
în strãinãtate, în condiþiile în care în
anii anteriori aproximativ aceastã
cifrã era valabilã pentru un an întreg:
564 – pentru întreg anul 2011, 747 –
2012 ºi 714 – în 2013.

Majoritatea românilor pleacã sã
munceascã în strãinãtate pentru a
câºtiga mai mulþi bani acolo, având

în vedere cã România se situeazã
printre codaºii Europei la capitolul
salarii. Pe lângã remuneraþiile
primite de pãrinþii care lucreazã legal
în strãinãtate, într-o þarã din Uniunea
Europeanã, ºi copiii lor pot primi
alocaþiile care se dau în þara
respectivã, în locul celei din
România, de numai 42 de lei. Cei
mici au dreptul la aceastã alocaþie
indiferent dacã locuiesc în România

sau în þara în care muncesc pãrinþii
lor.

ªi cetãþenii strãini vin
sã munceascã în

România
Surprinzãtor este cã ºi în

România au ales sã munceascã
lucrãtori strãini. Astfel, în judeþul

Sibiu, numãrul angajaþilor din
strãinãtate este pânã în prezent de
365. Cei mai mulþi dintre ei, 67, sunt
cetãþeni din Germania, 47 din Italia,
36 din Turcia, 28 din Ungaria, 22 din
Moldova ºi 16 din Franþa.

Printre angajaþi se numãrã însã
ºi cetãþeni de pe alte continente – 8
din Irak, 2 din Brazilia, 2 din Egipt,
1 din Nigeria. Acestora li se adaugã
încã 11 salariaþi detaºaþi din
strãinãtate la 7 firme sibiene: 6 din
Germania, 4 din Italia ºi 1 din
Tunisia. Domeniile de activitate în
care muncesc aceºtia sunt
fabricarea echipamentelor electrice
ºi electronice, construcþie drumuri
ºi poduri, tãierea ºi ºlefuirea
lemnului sau lucrãri de foraj. O
parte dintre strãinii angajaþi la
Sibiu sunt încadraþi pe posturi ce
necesitã studii superioare, precum
consultanþã în afaceri, inginerie,
învãþãmânt sau arhitecturã.

ªi anul trecut au fost angajaþi în
judeþul Sibiu 392 de muncitori
strãini, iar alþi 67 de muncitori
detaºaþi de la firme din strãinãtate.

http://sibiu100.ro

Sibienii  aleg  sã  lucreze  în  Anglia  ºi  Germania,
iar  în  Sibiu  muncesc  nemþi  ºi  italieni

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Miercuri, 29 octombrie 2014, a
avut loc, în spaþiile de reprezentare
ale Ambasadei României la Berlin,
manifestarea intitulatã „Biblioteca
Românã din Freiburg – izvor de
culturã româneascã în Occident ºi
loc al memoriei exilului românesc”,
eveniment cu o deosebitã semni-
ficaþie cultural-istoricã, organizat de
Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului ºi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER), în
parteneriat cu Biblioteca Românã
din Freiburg, cu sprijinul
Ambasadei României în Germania
ºi al Institutului Cultural Român la
Berlin.

Expoziþia a oferit un tablou al
complexei activitãþi culturale ale
uneia din cele mai importante
instituþii ale exilului românesc
postbelic, informaþii despre
principalele colecþii de carte, despre
personalitãþile exilului ºi despre
raporturile cu autoritãþile române ºi
germane. Expoziþia a fost însoþitã
de o scurtã sesiune de comunicãri,
susþinutã de autoritãþi în materie din
partea Bibliotecii Române din
Freiburg ºi din partea Institutului de
Investigare a Crimelor
Comunismului ºi Memoria Exilului
Românesc, precum prof. dr. Matei
Cazacu, dr. Mihai Neagu Basarab,
dr. Radu Preda, dr. Ursula Ott ºi dr.
Mihaela Toader.

Biblioteca Românã din Freiburg
deþine valoare de patrimoniu
cultural ºi este una dintre cele mai
vechi ºi prestigioase instituþii ale
exilului românesc postbelic.
Înfiinþatã la 1 mai 1949 din
iniþiativa unui grup de refugiaþi
români, Biblioteca a devenit în timp
un mare centru intelectual
românesc, iradiind spiritul ºi cultura
românã în strãinãtate. Biblioteca
Românã din Freiburg deþine lucrãri

extrem de valoroase, unele
exemplare fiind considerate unice în
spaþiul exilului românesc.

Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului ºi
Memoria Exilului Românesc este
un organism guvernamental destinat
studiului, documentãrii ºi
conºtientizãrii publice a istoriei
comunismului în România, prin
proiecte de cercetare, educaþionale,
editoriale ºi muzeale. Activitatea
IICCMER analizeazã natura, scopul
ºi efectele totalitarismului din
România în perioada 1945-1989,

devenind în timp un prestigios
centru de cercetare la nivel
european.

Prof. dr. Matei Cazacu este
Preºedintele Asociaþiei Institutul
Român – Biblioteca Românã din
Freiburg i. Br. Din anul 1977 s-a
angajat în miºcarea pentru apãrarea
drepturilor omului în România, mai
întâi în miºcarea Paul Goma, apoi în
Liga pentru Apãrarea Drepturilor
Omului, Secþia românã. Din 1977 a
colaborat la Radio Europa Liberã,
BBC, Vocea Americii, Radio France
Internationale, Radio Canada,
France Inter ºi la televiziunea

francezã. Director de cercetare la
CNRS (Centrul Naþional de
Cercetãri ªtiinþifice), Paris (2012).

Dr. Mihai Neagu Basarab –
Director al Institutului Român –
Biblioteca Românã din Freiburg i.
Br., medic, dramaturg ºi traducãtor,
membru al Uniunii Scriitorilor din
România, preºedinte al unor
asociaþii culturale româneºti din
strãinãtate. Autor a numeroase
studii de specialitate în domeniul
medicinei, alãturi de volume de
prozã, poezie ºi teatru. Colaborator
a numeroase reviste literare din
România ºi din strãinãtate.

Dr. Radu Preda – teolog, lector
la Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Cluj-Napoca, director fondator
al Institutului Român de Studii
Interortodoxe, Interconfesionale ºi
Interreligioase (INTER). Autor a
numeroase lucrãri pe teme de religie
ºi sociologie. În luna martie 2014 a
fost numit în funcþia de preºedinte
executiv al Institutului de
Investigare a Crimelor
Comunismului ºi Memoria Exilului
Românesc.

Dr. Ursula Ott este profesor de
Orientalisticã în cadrul Universitãþii
din Freiburg, autoare a numeroase
studii ºi articole pe teme istorice,
specialistã în istoria Orientului
Mijlociu. Colaboratoare a
Institutului ºi a Bibliotecii Române
din Freiburg.

Dr. Mihaela Toader – istoric,
cercetãtor în cadrul departamentului
“Exilul Românesc” al IICCMER,
expert în domeniul exilului
românesc postbelic. Autoare a unei
monografii despre Biblioteca
Românã din Freiburg, în curs de
publicare la IICCMER – se spune
într-un comunicat al ICR Berlin,
transmis ziarului FÃCLIA de Cluj.

http://ziarulfaclia.ro

OMAGIEREA
ACTIVITÃÞII
BIBLIOTECII

ROMÂNE DIN
FREIBURG

Anunþuri pentru cei interesaþi
Dragi prieteni ai DIALOGULUI, 
Mulþumim încã o datã pe aceastã cale celor care au fost prezenþi la întâlnirea

noastrã de duminicã trecutã – o întâlnire pe care, dupã cele câteva reacþii primite, am
înþeles cã nu v-a dezamãgit (mai ales cã cei prezenþi au putut gusta câte ceva din niºte
delicatese originare din þinuturile baltice!) 

Singurul nostru regret râmâne legat de faptul cã ne-am împuþinat faþã de anii
trecuþi – din diferite motive, fiecare din ele regretabil – ºi cã nu au apãrut în schimb
decât puþine persoane noi, interesate într-o activitate culturalã ca cea a
DIALOGULUI. Avem deja câteva propuneri interesante pentru anul viitor (cei ce au
fost prezenþi le cunosc deja), aºadar destule motive pentru a merge mai departe –
bineînþeles în mãsura în care Dvs ne veþi susþine cu prezenþa Dvs ºi cu propuneri de
teme ºi referenþi.

Vã reamintim cã în afarã de situl nostru www.kulturkreis-dialog-koeln.de
suntem prezenþi ºi pe „facebook“ la adresa https://www.facebook.com/#!/
p a g e s / D e u t s c h - R u m % C 3 % A 4 n i s c h e r - K u l t u r k r e i s - D i a l o g -
K%C3%B6ln/190938354268661 

Cu aceasta ocazie vã mai anunþãm douã manifestãri cu teme româneºti, care s-
ar putea sã vã intereseze:

- miercuri 12 noiembrie a.c. ora 18:00 la „Dom Forum“- Oana Cãtãlina Chiþu:
Bucharest Tango 

Sie wuchs im Nordosten Rumäniens auf, zog nach dem Fall der Mauer und des
Ceausescu-Regimes nach Berlin und gründete dort mit dem serbischen Ausnahme-
Akkordeonisten Dejan Jovanoviæ die Balkanband Romenca. Heute interpretiert
Oana Cãtãlina Chiþu mit ihrer expressiven Stimme Tangos, Romanzen, Volkslieder
und Balladen, die in den 30er, 40er und 50er Jahren in den Bukarester Salons zu
Hause waren, und erinnert damit aufs Schönste an eine musikalischen Legende ihrer
Heimat, an die Sängerin Maria Tãnase.

- joi 13 noiembrie  a.c. ora 19:30 în cadrul „Zilelor culturii armene“ tot la „Dom
Forum“ va avea loc o searã literarã – romanul lui Varujan Vosganian „Cartea
ºoaptelor“ / „Buch des Flüsterns“ în traducere germanã, în lectura actorului Saro
Ermize din Berlin; partea muzicalã fiind oferitã de pianista Armine Manasyan;

http://gemeinden.erzbistum-koeln.de/export/sites/gemeinden/kirche_
koeln/domforum/_galerien/download/fol_November_2014.pdf

În încheiere – „last but not least“ – pentru cei eventual interesaþi o emisiune
radiofonicã: 

„Cântece ºi amintiri din lagãrele staliniste“ - sâmbãtã 1 noiembrie  ora 20:05 la
postul de radio Deutschlandfunk. 

Un subiect care m-a impresionat ºi m-a preocupat de-a lungul timpului. Sunt
curios dacã voi regãsi ºi câte ceva din colecþia mea...(poate ºi “Òîâàðèù Ñòàëèí, âû
áîëüøîé ó÷¸íûé!” sau “Ïîñòîé, ïàðîâîç, íå ñòó÷èòå êîë¸ñà”?)

În 31 octombrie a.c. a fost „Reformationstag“ – sãrbãtoarea cea mai importantã
a protestanþilor; la Köln celebrarea acestei zile a avut o premierã istoricã – pentru
prima datã un ierarh al Bisericii Catolice – arhiepiscopul de Köln, cardinalul Woelki
–  a participat la celebrarea „Zilei Reformei“ la Trinitatiskirche („Domul protestant“
din Köln).

Cu toatã prietenia,
Alex ºi Renate Timoschenko
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Ionela van Rees- Zota (I.v R.-Z): Ce e
Foodex si cu ce se ocupã aceastã companie? 

Alexandru Balogh: (A.B.) FOODEX este un
concept nou de Magazin -Depozit de niºã pentru
clienþii din Europa de Est, brand sub care ne-am
afiliat câþiva din oamenii de afaceri de pe piaþa
din Diaspora al produselor alimentare est
europene. Este o asociere a douã companii
importante MUCH MORE MARKET SL ºi
FOOD EXTRAORDINAIRE LTD. În locaþia
noastra din Nürnberg puteþi gãsi la început circa
1500 de produse importate din România,
Polonia, Ungaria ºi Bulgaria. Puteþi gãsi
mezeluri, lactate, patiserie congelatã, bãuturi
alcoolice, pui ºi peste congelat, chiar ºi
integrame, reviste, etc

I.v R.-Z: Cum v-a venit ideea sã deschideþi
un depozit în Nürnberg?

A.B.: Cochetam de aproximativ 2 ani cu ideea
de a deschide un nou depozit în Germania, dar nu
eram siguri din punct de vedere al numãrului de
români stabiliþi aici, cât ºi unde era cel mai bine sã
facem asta. În primãvarã, dupã câteva vizite în
diferite oraºe ºi întâlniri cu membrii comunitãþilor
româneºti, din oraºele vizitate de noi, am decis cã
Nürnberg este locaþia potrivitã pentru a deschide
noul depozit.

I.v R.-Z: Prin ce credeþi cã o sã vã dife-
renþiaþi faþã de alte magazine care vând
produse româneºti în Germania?

A.B :În primul rând, prin varietate. Niciun
magazin care vinde produse româneºti, indiferent
de mãrimea spaþiului de vânzare, nu are
posibilitatea sã þinã pe stoc aºa multe produse. Noi
oferim la început 1500 produse, în Spania avem
aproape 3000 de repere în portofoliu. ªi atenþie!
Proprietarii de magazine cumpãrã ce cred ei cã s-ar
vinde, pe când realitatea este cã avem de-a face cu
un amalgam de oameni din diverse pãrþi ale
Romaniei care au preferinþe diferite. În al doilea
rând, preþul. Avem 2 tipuri de preþuri afiºate la raft
pentru produse: preþ pe bax ºi preþ pe bucatã ºi vã
asigur cã avem preþuri pentru toate buzunarele. În
al treilea rând, faptul cã tot timpul produsele sunt
proaspete, ajungând în general (ºi aici mã refer la
mezeluri ºi lactate) cam în 2 zile dupã ce au fost
produse. Avem tiruri sãptãmânal sau chiar de mai

multe ori pe sãptãmânã care vin în Germania. Aici
depinde de cererea clienþilor noºtri.

I.v R.-Z: Când preconizaþi deschiderea
depozitului ºi cine va putea cumpãra
produsele?

A.B: Conform estimãrilor noastre, vom
deschide între 20-25 noiembrie a.c. . Vom
mediatiza deschiderea pe toate canalele de
comunicare accesate de comunitatea româneascã
si nu numai. Din depozitul Foodex Nürnberg pot
cumpãra atât persoanele fizice cât ºi persoanele
juridice ( restaurante , magazine etc). Sperãm ca
din Ianuarie 2015 sã deschidem ºi magazinul on
line al depozitului, astfel încât ºi românii aflaþi la
distanþã de oraºul Nürnberg sã poatã accesa
produsele noastre on line.

I.v R.-Z: Care sunt planurile dumneavoas-
trã de viitor?

A.B :Ca planuri de viitor dorim sã lãrgim
gama de produse ºi sã începem sã punctãm ºi pe
segmentul HORECA, pe patiserii ºi covrigarii,
domeniu unde avem foarte multe produse în
portofoliu (premixuri, umpluturi cu nucã, cu
viºine, marþipan, covrigi, plãcinte „poale în brâu“,
plãcinte diferite, pateuri, cornuleþe, ºtrudele, aluat
foietaj, foi de plãcinte, toate congelate cât ºi esenþã
la litru). Dacã doriþi sã deschideti un magazin,
restaurant, patiserie sau cofetãrie ºi nu stiþi de unde
sã vã procuraþi produsele, acum treaca e ca ºi
rezolvatã. Suntem aici ºi vã putem oferi tot know

how-ul afacerii dumneavoastrã. De asemenea,
dacã eºti persoana fizicã ºi vrei sã faci cumpãrãturi
la un preþ accesibil, o poþi face acum la noi.

I.v R.-Z:  Care este programul de funcþio-
nare ºi adresa?

A.B .:Magazinul va fi deschis de Luni-
Sâmbãtã în intervalul 09.00 – 20.00, iar adresa
este: Duisburger Strasse80,90451  Nürnberg

I.v R.-Z: Un gand pentru clienþii dumnea-
voastrã 

A.B.:  Pentru viitorii clienþi Foodex , le
transmitem cã îi aºteptãm cu drag în magazinul
nostru ºi sperãm ca gama de produse ce o avem sã
le satisfacã aºteptãrile.

Ionela van Rees- Zota 

Un mega magazin-depozit cu produse
româneºti se deschide la Nürnberg

La sfârºitul lunii noiembrie, toþi
cei cãrora le este dor de

produsele noastre autohtone, vor
putea sã se aprovizioneze direct
din Germania. Un nou magazin-
depozit cu produse româneºti ºi

nu numai se va deschide la
Nürnberg. Pentru a afla mai

multe, am realizat un interviu
domnului Alexandru Balogh, unul

din iniþiatorii acestui proiect. 

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Interviu cu Dirk Lewandowski, Profesor la
Departamentul de informare al Universitãþii de
ªtiinþe Aplicate din Hamburg

Liliana Moldovan (L.M.): - Vestea cea bunã
în domeniul biblioteconomiei este cã multe
biblioteci publice ºi academice au înþeles
importanþa Internetului în procesul de stocare,
organizare ºi regãsire a informaþiei. Vestea cea
mai puþin bunã este cã volumul de informaþie de
pe Internet creºte extrem de rapid. Aproape
totul este online ºi nu putem spune cât de
cuprinzãtor este Internetul. În acest context,
cum putem selecta informaþia corectã, precisã?

Dirk Lewandowski (D.L.): - Pentru a selecta
informaþia corectã ºi precisã, trebuie sã folosim o
varietate de surse în funcþie de nevoia noastrã de
informare. Mai multe nevoi de informare relativ
simple pot fi satisfãcute folosind motoare de cãutare
de uz general de pe WEB. Alte informaþii presupun
instrumente de cãutare specializate. Dupã pãrerea
mea, trucul este sã ºtii când sã alegi un anume
instrument sau sursã de cãutare. Motoarele de
cãutare adeseori furnizeazã documente care par
relevante. În egalã mãsurã, am putea obþine
documente mai precise într-o perioadã de timp mai
scurtã, folosind baze de date specializate. Selectarea
informaþiei corecte este cu siguranþã afectatã de
volumul nelimitat de informaþie disponibilã pe
Internet, dar nu vãd asta ca principala problemã.
Am avut parte de „prea multã informaþie” de foarte
multã vreme ºi am învãþat cum sã ne descurcãm cu
acestã situaþie.

L.M.: - Ce sisteme de regãsire a informaþiei
recomandaþi pentru studenþi ºi cercetãtori?

D.M.: - Depinde de domeniul în care lucrezi.
Aº recomanda oricui sã se familiarizeze cu bazele
de date ºi instrumentele de cercetare ºi cãutare
relevante din propriul domeniu ºi, de asemenea, sã
înveþe cum sã foloseascã efectiv ºi eficient
motoarele de cãutare, de uz general, de pe WEB.
Din experienþa mea, nici mãcar bibliotecarii nu sunt
foarte eficienþi atunci când se pune problema de a
scoate ce e mai bun din motoarele de cãutare pe

WEB. Oricum, aceastã chestiune formeazã în zilele
noastre baza unei cercetãri serioase, aºa cã ar fi
înþelept sã ajungi mai întâi un expert în cãutarea pe
WEB ºi abia apoi sã îþi extinzi competenþele la
instrumente de cãutare mai specializate.

L.M.: - Cum poate un bibliotecar evalua un
motor de cãutare, cum ar fi Google,Yahoo sau
Bing, pentru a oferi utilizatorilor cea mai bunã
„ghidare bibliograficã”?

D.M.: - Bibliotecarii trebuie sã ºtie când sã
foloseascã motoarele de cãutare ºi când nu. O
evaluare formalã a motoarelor de cãutare este dificil
de întreprins ºi ar trebui lãsatã pe seama oamenilor
de ºtiinþã care lucreazã în domeniul evaluãrii ºi
regãsirii informaþiei. Oricum, este întotdeauna o
idee bunã sã consulþi mai mult de un singur motor
de cãutare în cazul cãutãrilor informaþionale mai
aprofundate ºi uneori sã schimbi motorul prestabilit
de cãutare fie ºi numai pentru a–þi face o pãrere
despre rezultatele diferite pe care le oferã motoarele
de cãutare variate.

L.M.: - Ce metode de identificare a
informaþiilor trebuie aplicate pentru a gãsi
informaþia doritã rapid, fãrã a pierde timpul
trecând de la o paginã WEB la alta?

D.M.: - Cãutarea pe WEB poate consuma
foarte mult timp. Multor utilizatori le lipseºte

concentrarea atunci când cautã pe WEB. Când ai
de-a face cu o problemã complexã, trebuie sã te
întrebi dacã acolo vei gãsi o sursã bunã pentru
informaþia de care ai nevoie. Apoi trebuie sã încerci
sã gãseºti acea sursã utilizând un motor de cãutare.
Utilizatorii adeseori se bazeazã pe Google, când tot
ce ar trebui sã facã este sã gãseascã o sursã bunã
unde întreaga informaþie de care au nevoie este deja
colectatã. Nu vreau sã spun cã trebuie întotdeauna
sã ºtii dinainte o sursã relevantã (deºi asta poate
ajuta mult!), dar trebuie sã te gândeºti dacã ar mai
putea fi o sursã relevantã, de exemplu o asociaþie
care se ocupã de problema în discuþie ºi care oferã
informaþie relevantã. Utilizatorii se opresc adeseori
de îndatã ce gãsesc ceva relevant. Nu vã opriþi prea
devreme! Poate sã mai existe încã multã informaþie
utilã.

L.M.: - Google Scholar (Google Academic)
poate fi folosit de cãtre studenþi ºi profesori pe
parcursul procesului de învãþare ºi cercetare?

D.M.: - Cu siguranþã, da! Oricum, la fel ca ºi în
cazul tuturor sistemelor de informare, trebuie sã ºtii
cum sã obþii maximul din el. Google Scholar este o
resursã grozavã pentru a gãsi articole despre care
ºtii deja (cãutãri de articole cunoscute) ºi adeseori îþi
poate oferi un link cãtre un text integral gratuit. Mai
mult chiar, cum Google Scholar indexeazã ºi
materialele înainte de tipãrire, îþi poate oferi, destul
de des, articole foarte actuale, chiar înainte de a fi
publicate în reviste de specialitate sau cãrþi!

Ca dezavantaj, algoritmii de clasificare
specifici pentru Google Scholar nu sunt transparenþi
ºi de asemenea nu ºtim ce anume se aflã în baza de
date Google. Tot ce ºtim este cã e departe de a fi
completã. Aºa cã fiþi conºtienþi cã e întotdeauna
indicat sã folosiþi surse suplimentare de informare
atunci când utilizaþi Google Scholar pentru cãutãri
în domeniul literaturii, spre exemplu.

L.M.: - Pe scurt, cum ar trebui conceput un
motor de cãutare pentru a fi eficient ºi uºor de
folosit?

D.M.: - Rãspunsul simplu este: la fel ca ºi
Google. Când utilizatorii sunt familiarizaþi cu un

sistem de informare, atunci se aºteaptã ca ºi
celelalte sisteme de informare sã aibã o interfaþã
asemãnãtoare ºi ca ea sã ofere informaþie care este
relevantã, chiar ºi atunci când tastezi doar cãutãri
foarte scurte ºi nespecifice. Aceasta este o
provocare pentru toþi designerii de sisteme de
informare.

L.M.: - Putem considera bibliotecile digitale
ca un bun exemplu de instrumente de regãsire a
informaþiei?

D.M.: - Din pãcate, nu. Bibliotecile digitale
încã nu sunt suficient de uºor de utilizat ºi, din câte
îmi dau seama, le lipseºte ceea ce în cãutarea pe
WEB se numeºte „înþelegerea cãutãrii”. Motoarele
de cãutare îmbogãþesc întrebãrile scurte introduse
utilizatori cu informaþii suplimentare extrase din
cãutãrile anterioare ºi din profilurile utilizatorilor.
Aceasta le permite sã anticipeze nevoile de
informaþie actualã ale utilizatorului curent.

L.M.: - În concluzie, ce credeþi despre
viitorul Internetului ºi despre cu problemele
etice generate deja de lumea digitalã?

D.M.: - Suntem încã numai la începutul epocii
digitale ºi avem acum o bunã înþelegere a
problemelor tehnice privind Internetul, inclusiv o
perspectivã a dezvoltãrii viitoare pe o perioadã de la
5 la 10 ani. Dar încã ne lipseºte înþelegerea
impactului pe care Internetul îl are asupra societãþii
noastre ºi a problemelor morale pe care le înfruntãm
odatã cu implementarea tehnologiilor digitale. De
exemplu, aceasta chetiune are de-a face cu
supravegherea, dar ºi cu dreptul de proprietate.
Chiar vrem ca numai anumite companii sã „deþinã”
accesul la informaþia de pe WEB, pentru cã nimeni
altcineva nu îºi poate permite indexarea întregii
informaþii de pe WEB? Cred cã ar trebui sã
asigurãm accesul liber la date prin oferirea unei
indexãri deschise a WEB-ului. Acest fapt va
încuraja utilizarea tuturor datelor dim mediul digital
pentru o multitudine de scopuri.

A consemnat Liliana Moldovan
Traducere ºi adaptare din limba englezã

Gabriela Pop

SUNTEM LA ÎNCEPUTUL EPOCII DIGITALE



Trebuie sã recunosc faptul cã, pânã
azi, nu am reuºit sã scriu despre una ºi
aceiaºi persoanã în trei ramuri diferite.
Dar iatã cã, ziarul de azi  „Mein Passau“
– cu un tiraj de 30. 000 de exemplare,
ne anunþã vernisajul unei expoziþii la
„Museum Moderner Kunst“ din Passau
în ziua de 26 septembrie  a.c.  – orele
19.00.

Desigur, este vorba despre lucrãri
realizate de tineri artiºti multietnici din
România, încã din perioada dintre cele
douá rãzboaie mondiale. Aºadar,  o
colecþie care cuprinde  60 de picturi ºi
50 de lucrãri pe hârtie ( 60 Gemälde und
50 Arbeiten auf Papier ), colecþie care

aparþine d-lui  Dr. Josef Böhm – medic
ºef la secþia Neurologie a  Clinicii din
Freiberg / Sachsen / Germania.

Pentru a rãspunde mai prompt la
urmãtoarea întrebare : dl. Dr. Josef
Böhm s-a nãscut în Transilvania  ( în
Siebenbürgen gebürtig ). Astfel se
explicã ºi cum a avut tangenþã cu
respectivele meleaguri româneºti. Dar
surprizele continuã : spuneam cã dl. Dr.
Josef Böhm s-a nãscut în România, mai
exact în data de  2 aprilie 1960. Da. ªi a
fost ºi un veritabil sportiv de
performanþã !  A practicat tenisul de
masã, la clubul CSM din Cluj. În anii
1977, 1978,1979 ºi 1980 – clubul
respectiv  a cucerit titlurile de echipa
Campioanã Naþionalã a României  !

Dar cum a ajuns dl. Dr. Josef Böhm
la medicinã ºi tenis de masã? Pe
Wikipedia gãsim rãspunsul: pãrinþii au
fost medici – iar tatãl a evoluat de
asemenea în Prima Ligã din România.
Böhms Eltern waren beide Ärzte. Sein
Vater spielte în der rumänischen 1. Liga

Tischtennis. Sã mai amintim ºi faptul cã
– ºi fratele d-lui Josef Böhm,  a practicat
cu foarte mult succes tenisul de masã.
Vorbim despre Zsolt – Georg Böhm,
nãscut la Sãlacea / Bihor, în data de 17
aprilie 1962.

Georg Böhm a reprezentat
România- între multe alte competiþii – ºi
la Campionatele Europene din anul

1980 de la Berna. Cariera sportivã  a
celor doi fraþi, a continuat ºi în
Germania. Tot la tenis de masã…ºi încã
la nivel internaþional. Expoziþia de la
Passau, va fi deschisã zilnic ( marþi –
duminicã ) de la orele 10.00 – 18.00.
Pânã în data de 23 noiembrie a.c. În data
de 9 noiembrie – orele 11.00 –
“colecþionarul”  Dr. Josef Böhm va

conduce personal publicul prezent –
prin expoziþie.

( Der Sammler wird am 9.
November 2014, um 11 Uhr durch die
Ausstellung führen )

Foto : Dr. Josef Böhm / Sursa /
Quelle : www.freiepresse.de / Peter

Hertel
Georg Barth 
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Ionela van Rees-Zota (I.v.R.Z.):
De când eºti în Germania ºi cum ai
ajuns aici?

Alexandra Olãnuþa(Al.O.): Am
ajuns în Germania în  luna martie 2012,
pentru un nou început alãturi de familia
mea ( soþul, respectiv fetiþa mea care
atunci avea 7 luni). Am ajuns aici din
dorinþa de a avea un viitor puþin altfel
faþã de ceea ce ne oferea România la
momentul respectiv. Ne-am consultat,
eu ºi soþul într-o searã, la scurt timp
dupã nuntã ºi ne-am întrebat: ce avem
în România, ce avem în Germania?
Rãspunsul la amândouã a fost: Nimic.
Aºadar ne-am hotãrât sã începem aici o
viaþã împreunã, pentru cã în România
posibilitãþile nu erau atât de mari pentru
a ne crea un viitor decent.

I.v.R.Z.: De unde talentul acesta,
de a face dulciuri atât de...frumoase?!

Al.O.: Talentul de a face dulciuri
frumoase...multã vreme m-am întrebat
ºi eu, de unde a venit asta, apoi mi-am
dat singurã rãspunsurile...Acasã la
mama fiind, pe la 14-15 ani, mama
fãcea torturi ºi prãjituri pentru diverse
ocazii. Cum era foarte mult de muncã,
mama nu mai avea rãbdare ºi pentru
decorarea torturilor, aºadar aceastã
sarcinã îmi revenea mie. Când auzeam
clienþii mulþumiþi, eram mândrã de
mine. Bineînþeles pe atunci nu lucram
cu atâtea ustensile ºi atâtea materiale ca
acum, era ceva simplu, dupã puterile ºi
cunoºtinþele unei fete de 15 ani. Mama
s-a retras într-un locºor de þarã, unde
spune ea cã se simte acasã, ºi am rãmas
eu, fãcând diverse torturi, prãjituri,
chiar ºi mâncare pentru cei apropiaþi (la

petrecere).  În clasa a-XI-a sau a XII-a,
nu mai reþin foarte exact am fãcut
primul tort de botez, pentru unchiul
meu... a fost apreciat. ªi am continuat.
Mi-aº fi dorit sã fac arte plastice, asta
era atracþia sufletului meu, dar pentru
cã nu am vrut sã mai stresez financiar
pe nimeni cu aceastã facultate, am
lãsat-o baltã ºi am absolvit doar cele 12
clase, la profilul matematicã-
informaticã. Dupã liceu am urmat o
calificare de cofetar- patiser ºi...cam
atât. Drumul meu s-a oprit o perioadã.
A venit pe lume fetiþa, am venit în
Germania, totul nou, adaptare ºi aºa
mai departe. Vãzând o reclamã în 2012
la tv, despre un concurs cu torturi în
Hamburg, am avut acea dorinþã de a
merge ºi eu. Nu eram clar la acest nivel,
nici un sfert. Mi-am propus ca un an de
zile sã mã dezvolt, sã lucrez zilnic ºi
intens  sã pot ajunge la nivelul de a
participa la un concurs. Nu ºtiu de ce
m-am fixat pe asta, dar a fost o dorinþã
imensã. Aºadar am stat acasã ºi am
lucrat cum aveam puþin timp liber,
lucram ºi mã dezvoltam continuu.
Citeam, exersam, aruncam, o luam de
la capãt. Aºadar cu înclinaþie spre artã,
dar ºi cu plãcere uriaºã pentru
bucãtãrie, le-am îmbinat perfect în
torturi speciale. Torturi care pot fi
considerate unicat ºi piese de colecþie.

I.v.R.Z.: Pe cât sunt de frumoase,
tot atât de gustoase sunt?

Al.O.: Cât sunt de gustoase...ºtim
cu toþii cã nu se discutã gusturile, dar vã
povestesc despre stilul ºi gustul meu.
Ador pur ºi simplu reþetele vechi, mã
ghidez din cãrþi vechi, iar stilul care

mie îmi place personal este crema fiartã
pe abur, apoi mixatã cu unt. Eu aºa þin
minte prãjiturile ce le mâncam în
copilãrie, creme gustoase. Bineînþeles
cã în funcþie de pofte ºi preferinþe, mai
fac ºi alte creme, pe bazã de friºcã,
iaurt, mascarpone...sunt sute, mii de
reþete. Imaginaþie ºi putere de muncã sã
fie, cã restul vine foarte uºor apoi...

I.v.R.Z.: Ai participat de curând
la un concurs. Cum ai auzit de el ºi ce
te-a determinat sã mergi?

Al.O.: Participarea mea la concurs
trebuie sã spun cã a fost o experienþã de
neuitat, plinã de emoþie, de suspans, de
râs ºi de plâns. Am aflat de concurs de
pe internet, mai exact de pe
facebook...m-am înscris cu 5 luni
înainte ºi eram încântatã. Eu vroiam sã
particip la un concurs, ca sã poatã ºi
alþii sã îmi vadã creaþiile (a fost concurs
dar totodatã deschis pentru vizitatori),
sã vãd unde mã clasific, sã cunosc
lume, lume cu aceeaºi nebunie:
decorarea torturilor.

I.v.R.Z.: Sperai sã câºtigi premiul
cel mare? Câþi concurenþi au fost? Ai
reprezentat România sau Germania?

Al.O.: Despre premii...nu mi-e
foarte uºor sã vorbesc. Am mers cu 3
torturi, pentru 3 categorii: Tort de
nuntã, tort 3D ºi tort de sãrbãtoare.
Omul e om ºi greºeºte, ºi aºa am fãcut
ºi eu. Am fãcut o greºealã enormã, de a
arãta douã din cele mai frumoase
torturi ale mele, pe internet. Aceasta a
atras descalificarea torturilor respecti-
ve. Nu s-au clasat pentru premiere, dar
meritele au fost recunoscute oricum.
Aºadar am venit acasã cu o medalie de
aur, pentru tortul de sãrbãtoare, care eu
personal l-am considerat foarte slab în
comparaþie cu celelalte douã cu care m-
am prezentat, însã am primit totuºi aur
pentru el. Plus un premiu special din
partea juriului, pentru tortul de nuntã
care era descalificat. Mã mulþumeºte
oarecum, pentru cã unde se vorbeºte de
acest târg care a avut loc, apare ca

imagine tortul meu, pictat cu tema
veneþianã. N-am o medalie, n-am o
hârtie, dar prin acþiunile oamenilor mi-
am dat seama de recunoaºtere. De
asemenea la categoria unde am fost
descalificatã nici nu s-a mai dat aur
nimãnui, a existat doar argint. A fost o
competiþie între noi, cei mai mult decât
pasionaþi, nu a existat competiþie pe
þãri, acolo nici nu erau nume, era tortul
ºi un numãr. Era jurizatã piesa
prezentatã ºi nimic altceva. Desigur
dacã aº avea ocazia sã merg sã
concurez ºi sã-mi reprezint þara, aº
face-o cu mândrie. Însã acum sunt doar
la început, a fost prima experienþã de
acest gen pentru mine.

I.v.R.Z.: Cum þi se par dulciurile
nemþeºti ºi care este prãjitura ta
preferatã?

Al.O.: Eu sunt persoana care
spune verde-n faþã, ºi câteodatã nu o

spun în cel mai diplomat mod, dar
încerc acum : dulciurile nemþeºti nu
sunt pe gustul meu...

I.v.R.Z.: Un gând pentru cititori?
Ce le recomanzi...?

Al.O.: Cititorilor vreau sã le
transmit cã sunt mai mult decât onoratã
ºi fericitã cã am putut împãrtãºi din
experienþa mea, ºi le mulþumesc din
suflet cã ºi-au plecat privirea peste
acest interviu.Nu ºtiu ce recomandãri
aº putea sã fac altor oameni, dar am o
vorbã pe care o am mereu în minte
atunci când îmi propun sã realizez
lucrãri mãreþe: ‘’ este de ajuns sã crezi,
ºi deja eºti la jumãtatea drumului’’.
Aceasta se aplica oricui care viseazã sã
ajungã undeva. Crede în tine,
munceºte, studiazã, ºi când cineva
spune cã nu poþi, fix atunci o sã
demonstrezi cât de mult poþi.

Ionela van Rees-Zota

Tortul româncei Alexandrei Olãnuþã din Germania
a primit medalia de aur

De curând am avut ocazia sã o cunosc pe Alexandra
Olãnuþã  (on line), vãzându-i minunatele opere de artã.
Dacã te uiþi la torturile ºi prãjiturile ce sunt fãcute de

aceasta, nu numai cã îþi lasã gurã apa, dar pur ºi simplu îþi
este milã sã te  înfrupþi din ele.  Dar pentru a afla mai

multe, Alexandra ne-a acordat un interviu în exclusivitate. 

CULTURÃ - MEDICINÃ - SPORTUN ADEVÃRAT “AS”!



Nu v-am mai scris demult – cu
toate telefoanele astea mobile ºi
calculatoarele, mi-a fost mai simplu
sã vã sun din când în când – când
mi-am permis. Vã scriu acum – de la
o coadã la care stau de câteva ore –
într-un oraº în care am venit sã învãþ
ºi sã muncesc; ºtiu, voi m-aþi
îndemnat sã plec, deºi toþi prietenii
mi-au rãmas în þarã ºi toþi mã
invidiau ºi încã mã invidiazã ºi
acum, cã fac parte din diaspora!

N-am mai venit pe acasã, aºa cã
în primul an dupã ce am plecat –
când m-am întors, mi se pãrea cã e
prea multã lume în jurul meu, ºi nu

mai aveam timp sã-mi aud nici
gândurile.

Acum la coadã asta la care stau
de câteva ore, mi-aud toate
gândurile, ºi alea pe care le-am
îngropat de mult, ca sã nu mi se mai
ridice nodul în gât... Dar acum, dacã
tot stau la coadã, m-am gândit sã vã
trimit rândurile astea, ca sã-mi pun ºi
eu gândurile în ordine.

De ce am plecat din þarã – acum
câtva timp aº fi rãspuns: pentru cã
m-aþi împins voi! A mai trecut ceva
de-atunci ºi m-am luat cu ºcoala, mi-
am gãsit ºi un loc sã muncesc, aºa cã
îmi mai rãmân ºi ceva bani de

buzunar, pe lângã bursa datã de
ºcoalã care se duce tot pe ºcoalã -
dar nu-mi pare rãu, mã gândesc tot
timpul cã mai e un pic, fac ºi eu
AMR-uri ca tata când era în armatã
la termen redus – numãr timpul. 

Acum la coada asta – mã tot
gândesc de ce sã mã întorc? Deºi
încã nu pot sã rãspund cu toatã
sinceritatea la «de ce am plecat?» E
mai uºor sã-mi spun cã m-aþi împins
voi, ºi deºi atunci am plâns în avion
ºi multe zile dupã aceea, acum pot sã
mã gândesc mai raþional de ce sunt
«un român din diaspora». Asta e
numele meu zilele astea în toate
ziarele, pe toate televiziunile, nu
sunt doar eu ...sunt unul dintre
ceilalþi, care stãm la coadã, care ne
uitãm unii la alþii mai pe furiº sau
mai direct, nu avem încã curajul sã
oftãm pe faþã, ºi-apoi ne întoarcem
ochii la cer de parcã am aºtepta sã ne
pice de-acolo ceva. 

Dar din cer nu îþi picã nimic –
asta e un lucru pe care îl înveþi
repede dacã eºti din «diaspora » ...
doar în þarã oamenii aºteaptã sã le
pice ceva din cer. Poate nu sunt
drept, dar e drept sã stau în frig la
coadã ca sã pun ºtampila pe cine
cred eu cã meritã? E drept ca ziua
asta sã o sacrific doar pentru asta? ªi
tot eu îmi rãspund: da, e drept sã stau
la coadã, o sã mai stau câteva ore ºi
o sã ajung sã aleg; voi aþi stat ºi aþi
aºteptat cu anii ºi cu zecile de ani sã
puteþi sã faceþi asta, aºa cã mãcar atât
pot sã fac ºi eu.

M-am întrerupt puþin, a trecut pe
lângã noi un cuplu de-aici din þara
asta , care se uitã uluiþi la felul în
care coada noastrã a învãluit ,
aproape cã a îmbrãcat clãdirea. Ne
strângem unii în alþii, încurajându-
ne cã mai avem puþin... Nu mai e
mult, o sã ajungem în sfârºit ºi când
o sã fiu în cabinã o sã simt cã nu a

fost degeaba. E prima datã acum
când trebuie sã aleg ºi deºi acum mã
încearcã doar frigul ºi amorþeala
dupã atâtea ore de stat pe loc, când o
sã fiu acolo doar eu ºi cu alegerea
mea, cred cã o sã mã simt rãsplãtit, o
sã îmi spun cã a meritat sã aºtept
atât. De data asta îmi aleg eu soarta,
nu mai trebuie sã aleagã altcineva
pentru mine – doar dacã s-ar miºca
coada asta un pic mai repede...

A început sã se însereze, ºi
soarele îºi trimite ultimile raze peste
noi, ne învãluie ca într-un halou, ºi
îmi spun cã este un semn bun – pânã
la urmã o sã reuºesc sã fac alegerea
mea, n-am stat degeaba aici.

Lângã mine o doamnã îºi
leagãnã copilul mic care a dormit
câteva ore bune în cãrucior – a
început sã-i cânte un cântecel ºi mi-
am adus aminte cum ºi tu, dragã
mamã, fãceai la fel cu mine... Poate
el, copilul ãsta n-o sã mai stea la
cozile astea când va veni ºi rândul
lui sã-ºi facã alegerea...

Nu ºtiu încã cum a fost în þarã –
sper cã voi n-aþi stat la aºa niºte cozi
– deºi, voi sunteþi obiºnuiþi cu ele, la
câte aþi stat de-a lungul anilor... Dar
sper cã a mers mai repede pentru
voi, cã ºtiu cã tata nu se simte prea
bine. Parcã vã vãd, cum v-aþi dus
împreunã la secþia din apropierea
strãzii noastre, unde vã cunoaºteþi
aproape cu toþii, îl vãd pe tata cum

ºi-a scos pãlãria când a intrat în
încãpere ºi pe tine cum ai scos
actele. Vã vãd pe amândoi cum aþi
intrat în cabine, ºi v-aþi privit o clipã
de parcã v-aþi fi încurajat unul pe
altul «poate de data asta o sã fie
altfel... » ºi-apoi a cãzut perdeaua în
spatele vostru. ªi eu o sã-mi spun la
fel atunci când o sã intru eu cu
alegerea mea în cabinã ºi asta mã
þine la rând, deºi mi-au cam amorþit
picioarele...

Mã uit din când în când în
dreapta mea unde sunt doi bãtrâni,
care-mi amintesc de voi, la fel ca
tata, el pare puþin mai obosit ºi ea îl
sprijinã când simte cã e nevoie. Mã
uit la ei ºi îmi închipui cã sunt cu voi
la coada asta ºi chiar dacã o sã mi-o
ia cineva în faþã, am sã rãmân cu ei,
ºi o sã intru cu ei în încãpere, ca sã-i
ajut sau poate ca sã mã ajut pe mine,
sã rezist ºi sã nu-mi iau lumea în cap. 

Pânã la urmã, chiar dacã mi-am
luat lumea în cap în anii din urmã,
acum n-am voie, trebuie sã rezist,
trebuie sã ajung acolo ºi sã fac
alegerea mea...

Pentru cã vreau sã mã întorc
acasã, dragã mamã ºi dragã tatã...
acasã în þara pentru care am stat
astãzi la coadã ºi o sã stau pânã când
voi ajunge ºi voi alege...

Cu mare dor, de la coadã,
Un roman din diaspora

http://smartwoman.hotnews.r

Între 21 ºi 30 noiembrie are loc
la cinemateca Zeughauskino din
Berlin cea de-a treia ediþie a
festivalului de film românesc
„Rekonstruktion. Filmland Rumä-
nien”, eveniment prin care ICR
Berlin marcheazã împlinirea a 25
de ani de la Revoluþia Românã din
1989.

Ediþia din 2014 a festivalului se
aflã sub egida a 25 de ani de la
Revoluþia Românã din 1989 ºi îºi
propune o trecere prin
cinematografia româneascã cu o
tematicã strâns legatã de fenomenul
istoric al Revoluþiei din ‘89. Filmele
au fost selectate de cãtre echipa ICR
Berlin în colaborare cu directorul
Zeughauskino, Jörg Frieß, ºi
creeazã o punte între perioada
comunistã, cu trecere prin punctul
culminant al Revoluþiei, ºi perioada

post-comunistã. Astfel, au fost
selectate o serie de filme, care
prezintã modul de viaþã, presiunile,
conflictele din perioada comunistã,
mai apoi o serie de pelicule dedicate
momentului de explozie din 1989 ºi
o serie de documentare, care
analizeazã epoca ceauºistã din
perspectiva prezentului.

Trei filme documentare –
”Dupã revoluþie”, regia Laurenþiu
Calciu, ”Anatomia unei plecãri”,
regia ?erban Tãtaru, ºi ”Bucureºti,
unde eºti?”, regia Vlad Petri – sunt
prezentate în colaborare cu
Festivalul One World Romania ºi
cu Centrul Ceh din Berlin. 

Din program fac parte „Hârtia
va fi albastrã”, regia Radu
Muntean, „Videogramele unei
revoluþii” al lui Harun Farocki ºi
Andrei Ujica, omnibusul „Amintiri

din Epoca de Aur”, regia: Hanno
Höfer, Rãzvan Mãrculescu, Cristian
Mungiu, Constantin Popescu ºi
Ioana Uricaru, „É pericoloso
sporgersi”, regia lui Nae Caranfil,
„A fost sau n-a fost?”,regia
Corneliu Porumboiu, „Piaþa
Universitãþii – România“, regia
Stere Gulea, Sorin Ilieºiu, Vivi

Drãgan Vasile, „4 luni, 3 sãptãmâni
ºi 2 zile“, regia Cristian Mungiu,
„Autobiografia lui Nicolae
Ceauºescu“, regia Andrei Ujica,
„Cum mi-am petrecut sfârºitul
lumii”, regia Cãtãlin Mitulescu,
„Trop tard”, regia Lucian Pintilie,
„Vulpe – vânãtor“, regia Stere
Gulea, „Senatorul melcilor“, regia

Mircea Daneliuc, „Balkán Bajnok”,
regia Réka Kincses ºi “Die letzten
Tage der Ceauºescus/Ultimele zile
ale Ceauºeºtilor“, regia Milo Rau,
Simone Eisenring, Marcel
Bächtiger.

Rekonstruktion. Filmland
Rumänien III este un eveniment
organizat de Institutul Cultural
Român din Berlin, în parteneriat cu
Zeughauskino Berlin ºi cu sprijinul
Centrului Naþional al Cinemato-
grafiei ºi al Ambasadei României la
Berlin.  Festivalul de film românesc
de la Berlin are loc o datã la doi ani.
Ediþiile trecute au reprezentat o
vitrinã a cinematografiei româneºti
prezentând filmele devenite clasice,
dar ºi noul val românesc ºi
întrunind un larg public cinefil
german.

http://www.hotnews.ro
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Ionela van Rees-Zota:  Bine aþi
venit, domnule Ministru Stanoevici.
Cum vã simþiþi aici în Nürnberg?

Ministrul Bogdan Stanoevici:
Ca acasã. E foarte bine pentru cã atâta
vreme cât sunt înconjurat de români
frumoºi care fac cinste României nu
pot decât sã ma simt bine ºi sã
consider cã este un foarte bun
exemplu pentru alte comunitãþi de
români care nu sunt încã conºtienþi cã
a fi român nu este o fatalitate, ci e o
ºansã.

Ionela van Rees-Zota: Este
prima vizitã în Nürnberg din partea
dumneavoastrã?

Ministrul Bogdan Stanoevici:
Prima mea vizitã ca Ministru delegat
pentru românii de pretutindeni atât la
Nürnberg cât ºi la München unde am
fost zilele trecute ºi evident vor fi ºi
altele pentru  cã existã comunitãþi
importante ºi la Stuttgart ºi în alte
oraºe ale Germaniei. Dorinþa mea este
sã pot sã mã întâlnesc cu românii de
pretutindeni pentru cã cel mai
important lucru este dialogul, dialog
din care sã iasã acele idei care sunt
constructive ºi utile pentru români.
Dacã sunt utile pentru români sunt
utile pentru România ºi pentru þara în
care acei români locuiesc. E foarte
important.

Ionela van Rees-Zota: Ce poate
oferi statul român pentru românii de
pretutindeni, pentru noi din
Nürnberg, pentru românii noi veniþi,
pentru românii care stau aici, dar ºi
pentru  saºii, ºvabi etc. Conteazã
aceºtia pentru România sau nu ?

Ministrul Bogdan Stanoevici:
Orice cetãþean, cã se numeºte sas sau
oricum altfel, dar se considerã ca
aparþinând filonului românesc,
evident este o parte integrantã a
României, a românilor ºi a
românismului. Sunt lucrurile cele mai
importante pentru continuitatea
acestui neam, continuitatea spiritualã,
istoricã, limba românã sunt punctele
esenþiale care ne leagã  ºi ne þin
împreunã. Deci prezenþa mea aici este
o dovadã a preocupãrii care existã
pentru românii de pretutindeni ºi în
momentul în care am avut aceastã
plãcere astãzi sã întâlnesc aceastã
asociaþie absolut excepþionalã care
nici mãcar nu a primit finanþare din
partea Departamentului ºi care de
atâþia ani de zile face manifestãri
pentru românii din Nürnberg, lucru
ãsta mi se pare absolut extraordinar ºi

deci evident cã în momentul în care
asociaþia va depunde un proiect la
Departamentul Românilor de
Pretutindeni în care va cere o susþinere
financiarã, vom fi foarte atenþi pentru
cã una este un proiect care este bine
scris dar despre care nu va ºti nimeni
niciodatã nimic.

Ionela van Rees-Zota:  Dupã
cum ºtiþi domnule Ministru, Agenþia
de presã Aºii Români nu se dezminte,
noi promovãm românii ºi România.
La noi în proporþie de 99% , avem
numai ºtiri pozitive, despre românii
de pretutindeni cu realizãrile lor ºi
nu numai. Ministerul pe care-l
reprezentaþi, Departamentul, dar în
speþã ce atitudine ia la urmãtoarea
problemã: în ultimul timp din ceea ce
am vãzut personal,  în Nürnberg în
doi km pãtraþi, am numãrat 30 de
cerºetori de provenienþã românã. Nu
sunt cerºetori care înainte fãceau
ceva, dansau, cântau, ºi aºa mai
departe, aceºtia au început sã fie
foarte agresivi ºi din punct de vedere
al limbajului ?

Ministrul Bogdan Stanoevici:
Aici trebuie sã fim realiºti ºi conºtienþi
de faptul cã trãim în Europa în care
existã libera circulaþie a oricãrui
cetãþean, ai oricãrei þãri europene,
lucru care nu poate fi împiedicat ºi
nici nu trebuie sã fie împiedicat, pe de
o parte. Pe de altã parte, legile fiecãrei
þãri permit sau nu permit astfel de
manifestãri. Sunt þãri în care cerºetoria
este interzisã pur ºi simplu. În acelaºi
timp, Europa ºi Comisia Europeanã
cere ºi impune anumite reguli legate
de etnii : þigani, romi, cã sunt români,
cã sunt bulgari, unguri, sârbi. Aceste
reguli trebuiesc respectate. Nimeni nu
are dreptul conform legii sã le
interzice acestor oameni sã cânte sau
sã cerºeascã, cel puþin Germania sau
alte þãri din Europa, sau sã facã ceea
ce considerã ei cã le este necesar
pentru a câºtiga un ban. Despre asta
este vorba. În acelaºi timp,
agresivitatea în cerºetorie ºi în Franþa
este pedepsitã prin lege. Deci aici
întrebarea ar trebui pusã nu nouã
românilor care nu putem sã
intervenim în interiorul unui stat al
Europei, ci oficialitãþilor, poliþiei ºi
celor în mãsurã sã se ocupe de aceste
încãlcãri ale legii pentru cã despre asta
vorbim în momentul în care cerºetoria
este agresivã. În momentul în care
impiedici un comerciant sã îºi facã
meseria. Lucrurile astea trebuiesc
spuse, sesizate forumurile competente

pentru a lua mãsuri ºi nu trebuie sã
avem tot timpul teama de a nu
reacþiona, pentru cã atunci orice
individ care are o atitudine antisocialã
va profita de orice fel de slãbiciune a
celor din jur. În momentul în care nu
se vor da exemple ºi aceºti oameni nu
vor fi pedepsiþi conform legii þãrii
respective, ei vor continua sã
acþioneze ºi vor fi o problemã pentru
toþi cei din jur. Acum problema
þiganilor, romilor nu este o problemã
româneascã, sã fie foarte clar. Este o
problema europeanã. ªtim foarte bine
cã foarte mulþi din aceºti þigani îºi
spun români pentru cã ºtiu cã existã o
oarecare protecþie la nivel european
faþã de ei ºi profitã de slãbiciunile
democraþiei. Problema este cã între
democraþie ºi dictaturã este o mare
diferenþã care presupune libertatea de
exprimare ºi de existenþã ºi de
circulaþie a individului. Lucru ãsta eu
personal nu vãd cum îl putem
schimba. Ce încercãm noi sã facem
este sã ne ocupãm de programe
dedicate acestor oameni, acestor
þigani, probleme prin care sã îi ducem
pe copii la ºcoalã, sã finanþãm
asociaþii culturale care le sunt
dedicate. ªi sunt fonduri mari, fonduri
europene dar ºi din bugetul României
care sunt cheltuite pentru aceastã
etnie, dar din pãcate liderii lor nu sunt
cei care gestiona cel mai bine acest
lucru, ba chiar vor folosi aceste
fonduri pentru interese personale. Noi
dezvoltãm foarte multe proiecte, eu
chiar acum am avut o întâlnire cu un
lider þigan din Italia care îºi doreºte sã
oficializeze o muncã pe care ei o fac,
cum ar fi colectarea materialelor
fieroase. ªi m-am bucurat foarte tare
pentru cã este o complementaritate: pe
de o parte copiii trebuie sã meargã la
ºcoalã ºi sunt fonduri pentru aºa ceva
ºi copiilor li se creeazã cursuri ºi
locuri în care sã înveþe limba românã,
istoria, geografia, matematica, ca
orice copil pe o parte, iar pe de altã
parte, acest gen de iniþiative cum a
avut-o aceºti domni cu care m-am

întâlnit la mine la birou mi se par
constructive ºi utile, ºi da, le voi
susþine dar nu financiar, deoarece la
Departamentul Românilor de
Pretutindeni, finanþãrile nu pot fi
acordate decât în situaþii foarte clare:
proiecte culturale, educaþionale,
spirituale, deci nu pot intra în aceastã
zonã economicã.

Ionela van Rees-Zota: Existã
colaborare instituþionalã între state
în vederea soluþionãrii acestor
probleme? 

Ministrul Bogdan Stanoevici:
Existã deja în România o platformã
ministerialã pe care o conduc eu unde
au loc întâlniri în mod regulat între
reprezentanþi ai diferitelor ministere:
învãþãmânt, culturã, educaþie, sport,
interne, ministerul muncii pentru  a
pune pe masã problemele cu care se
confruntã românii din strãinãtate.
Evident cã problema românilor care
sunt de etnie þigani, romi, folosesc
ambii termeni ca sã nu jignim pe
nimeni, este o problema discutatã ºi se
cautã soluþii dar e foarte greu de multe
ori sã aplicãm propunerile noastre
care sunt pentru a-i ajuta, în momentul
în care ei refuzã acest lucru. Evident,
revin la ceea ce spuneam înainte. În
momentul în care un þigan cã e român
cã e altceva, se pune împotriva legii va
trebui sã suporte efectul legii. Aici nu
existã niciun fel de discuþie, niciun fel
de proiect care sã schimbe faptul în
sine. Despre asta este vorba.Problema
cred eu cã poate fi rezolvatã prin
biserici ºi mai ales prin culturã ºi
educatie. De astfel am constatat  cã
foarte multe structuri religioase, nu
neapãrat ortodoxe, au reuºit sã
integreze aceºti oameni, aceºti nomazi
într-un sistem în care copiii merg la
ºcoalã, oamenii încearcã sã facã o
meserie, tocmai pentru a nu mai face
apel la cerºetorie, la furt, la gesturi
anti-sociale.

Ionela van Rees-Zota: Apropo de
culturã, nu ºtiu dacã sunteþi

informat, dar anul trecut la
Nürnberg, s-au fãcut câteva
demersuri pentru infiinþarea unui
Institut Cultural aici. ªi domnul
Premier Ponta, a susþinut, chiar am
vorbit personal anul trecut la Bio
Fach , când România a fost þara
numitã þara anului, cã susþine acest
proiect, dar pânã în momentul de
faþã nu mai ºtim nimic. Aveþi idee
dacã tot aveþi ºtiri fierbinþi, ne puteþi
spune în ce stadiu sunt demersurile
înfiinþãrii unui ICR în zona noastrã?

Ministrul Bogdan Stanoevici:
Da, ºtiu acest subiect, l-am discutat
chiar ieri. În acest moment nu va pot
da un rãspund concret. Eu am aflat
despre acest discuþie în urma cu o lunã
ºi ieri l-am discutat la München cu
reprezentanta ICR-ului de acolo, nu
ºtiu cum se va solda pentru cã evident
cei din Nürnberg îºi doresc un institut
cultural român cum îºi doresc ºi cei
din München ºi cei din Stuttgart.
Trebuie sã gãsim acea formulã care sã
mulþumeascã cât mai multã lume ºi sã
fie utilã câtor mai mulþi oameni . Cã
va fi la Frankfurt, la Stuttgart cã va fi
la Nürnberg, cã va fi la München, nu
ºtiu sã vã spun, dar subiectul este pe
masã, este cald ºi se discutã foarte
aprins pentru cã trebuie gãsitã o
solutie, pentru cã este foarte important
accesul la culturã pentru români
oriunde s-ar afla. Deci, e un subiect la
ordinea zilei. 

Ionela van Rees-Zota: Care este
mesajul dumneavoastrã pentru
românii de pretutindeni?

Ministrul Bogdan Stanoevici:
Mesajul principal este cã nimeni în
România în ultima vreme nu i-a uitat,
dimpotrivã preocupãrile noastre sunt
dincolo de preocupãrile fireºti pentru
ceea ce se întâmplã pentru þara care
trebuie sã o conducã. Aceºti români
din strãinãtate sunt parte integrantã a
poporului român ºi a României. Deci
mesajul este foarte simplu: În primul
rând nimeni nu vã va uita ºi iubiþi
România, iubiþi limba românã ºi
drãgãliþi aceastã limbã românã care ne
uneºte de secole ºi care nu trebuie sã
disparã. Învãþaþi-vã copiii sã
vorbeascã româneºte ca sã îºi
cunoascã istoria, cultura, poveºtile lui
Creangã sau versurile lui Eminescu,
iubiþi þara în care locuiþi pentru cã v-a
primit cu braþele deschise, dar nu
uitaþi niciodatã cã sunteþi români, iar
atunci când vã duceþi sã bãgaþi acel
bilet într-o urnã la vot, gest civic,
foarte important de a merge la vot,
gândiþi-vã la acei oameni care fac
ceva pentru voi, ºi da-þi-le voie ,
permite-þi-le sã continue ce au
început. E foarte simplu sã fim
români, sã ne iubim þara ºi sã ne iubim
ºi între noi poate un pic mai mult decât
o facem. Sã fim mai uniþi, asta ne dã
forþã.

Ionela van Rees- Zota

Interviu cu Ministul românilor de
preutindeni, Bogdan Stanoevici

La începutul lunii octombrie, Nürnbergul a fost
gazda unui eveniment de excepþie, organizat de
Asociaþia Romanima, în cadrul Galeriei de Artã

TINY GRIFFON. Cu aceastã ocazie Ministrul delegat
al românilor de pretutindeni Bogdan Stanoevici ne-
a acordat un interviu de excepþie pe care vi-l vom

reda în rândurile ce urmeazã.

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa
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Autoritãþile din oraºul
austriac Salzburg au adoptat o
mãsurã ineditã împotriva
cerºetorilor, în mare parte
români: au lansat un ghid prin
care încearcã sã-i educe.

Salzburg, al patrulea oraº ca
mãrime din Austria, are
aproximativ 150 de cerºetori
dupã numãrãtoarea Primãriei –
adicã 1 la 1.000 de locuitori.
Poate sã nu parã mult, dar pentru
autoritãþile locale cifra se pare cã
e prea mare, aºa cã au tipãrit o
broºurã în 3.000 de exemplare
prin care încearcã sã-i educe pe
cerºetori asupra regulilor pe care
trebuie sã le respecte.

Broºura este scrisã în
germanã, românã, maghiarã,
bulgarã ºi romani – acestea fiind
probabil principalele etnii ale
cerºetorilor din Salzburg. Printre
sfaturile incluse: „Nu aveþi voie
sã cerºiþi decât în liniºte”, „Este
interzis sã atingeþi oamenii, sã-i
urmãriþi sau sã-i ocãriþi”, „Nu
aveþi voie sã cerºiþi decât
singur”.

De asemenea, cerºetorilor li
se atrage atenþia cã nu au voie sã
cerºeascã în magazine,
restaurante, la intrãrile caselor
sau în fa?a ciºmelelor ºi nici sã
cânte la instrumente muzicale
fãrã autorizaþie. Autorii ghidului
îi avertizeazã în final pe austrieci
cã „În cele mai multe cazuri
cerºetorii sunt migranþi ai
sãrãciei. Adeseori, fiindcã nu-ºi
pot hrãni acasã familiile. Este
decizia dumneavoastrã
personalã, dacã le daþi ceva, sau
nu. Vã rugãm sã fiþi amabili cu
cerºetorii. Când vorbiþi cu ei,
folosiþi cuvinte simple. Cei mai
mulþi dintre ei nu vorbesc limba
germanã. Dacã un cerºetor vã
abordeazã în mod necuviincios
(vã atinge, vã urmãreºte, este
agresiv), chemaþi poliþia.”

Justificarea datã de autoritãþi
pentru publicarea acestui ghid e
aceea cã legislaþia e foarte
complicatã, astfel cã deseori
cerºetorii din estul Europei nu
ºtiu ce e permis ºi ce e interzis în
Austria. Pe de altã parte,
primãria din Salzburg pare a fi
printre cele mai permisive din
aceastã þarã, fiindcã în alte oraºe,
edilii au anunþat cã intenþioneazã
sã ia mãsuri pentru interzicerea
cerºetoriei.

http://stirileprotv.ro

Am citit ieri, 13 octombrie 2014, un eseu
scris magistral de unul dintre cei mai importanþi
intelectuali ai naþiunii române – eminent filosof
ºi istoric, estetician ºi stilist al limbii române
moderne, academician, Doctor honoris cauza al
Universitãþii „Albert Ludwig” din Freiburg ºi al
Universitãþii „Humbold” din Berlin,
Commandeur des Ordre des Arts et des Lettres,
Grand Officier de la Légion d’honneur, fost
Ministru al Culturii ºi Ministru al Afacerilor
Externe, scriitorul Andrei PLEªU, fondatorul
revistei Dilema – care spunea: 

„Duºmanii poporului: 
1. Cei care nu au copii. Cum sã dai þara pe

mâna unor inºi care n-au schimbat în viaþa lor
scutece, n-au alãptat, n-au scos cureaua când
progenitura a cãlcat în strãchini? E posibil ca o
nouã versiune a Constituþiei sã acorde drepturi
suplimentare candidaþilor la preºedinþie dãruiþi
de Dumnezeu cu o descendenþã arborescentã. Pe
locul întâi vor fi femeile, cãci ele suferã mai mult
la naºtere. Iar dintre ele, se vor bucura de
prioritate mamele eroine, adicã cele cu mai mult
de zece copii. Nu suntem absurzi! Se pot acorda
derogãri unor conducãtori providenþiali, cum
este, de pildã, preºedintele de onoare al PSD,
multiplu ºef de þarã, deºi n-are decât urmaºi
„spirituali“. Oricum, de-acum înainte vom putea
rãspunde mai prompt ºi mai convingãtor
întrebãrii „cum trebuie sã te pregãteºti pentru a
ajunge preºedinte?“. Pãi, pânã una alta, e musai

sã te pui pe treabã, sã parcurgi, cum spunea o
înþeleaptã de stânga, „toate etapele vieþii“ ºi, mai
ales, pe aceea care se lasã cu graviditate
(patrioticã).”   Ironia academicianului Andrei
Pleºu se referea, desigur, la lupta politicã lacomã,
barbarã, fãrã menajamente, a celor 14 candidaþi
la Preºedinþia României. Tragic este faptul cã,
din aceastã luptã politicã (sau religioasã, în unele
þãri) pentru putere, cel mai mult de suferit au cei
mai nevinovaþi dintre noi: copiii, copiii noºtri,
care ar trebui sã trãiascã fericiþi, într-o lume a
bunãtãþii ºi înþelegerii, a dreptãþii ºi echitãþii
sociale, a adevãrului ºi a pãcii. Ce le oferã
copiilor secolul XXI? Rãutate ºi ceartã,
nedreptate ºi inechitate socialã, minciunã ºi
rãzboi.

Din fericire, mai existã încã persoane, familii
ºi instituþii care pun pe primul plan grija pentru
copiii lumii. Acordarea Premiului NOBEL
PENTRU PACE 2014 adolescentei pakistaneze
de 17 ani Malala Yousafzai – cea mai tânãrã
laureatã din istoria de 114 ani a premiilor –,
pentru lupta sa eroicã, prin care, cu riscul vieþii
sale, a devenit un simbol al dreptului tinerelor, ne
dovedeºte acest lucru. Premiul Nobel pentru
Pace 2014 a fost acordat, de asemenea, ºi
indianului Kailash Satyarthi, în vârstã de 60 de
ani, care a dat dovadã de curaj conducând
demonstraþiile paºnice împotriva exploatãrii
copiilor în scopuri financiare. „Copiii trebuie sã
meargã la ºcoalã, nu sã fie exploataþi financiar“,

a afirmat ºi preºedintele Comitetului Nobel
norvegian Thorbjoern Jagland. 

În Austria (þarã care, de aproape un sfert de
veac, a devenit a doua mea patrie), grija faþã de
copiii lumii (nu numai faþã de copiii austrieci)
este la mare cinste. În aceste zile tragice pentru
mulþi copii din zonele afectate de rãzboaie
(Ucraina, Siria, Palestina), numeroase familii de
austrieci gãzduiesc familii de refugiaþi cu copii
(lagãrele Austriei au devenit neîncãpãtoare), iar
Statul austriac sprijinã financiar aceste iniþiative
umanitare. Deja, din primele zile ale sosirii în
Austria, copiii acestor familii de refugiaþi sunt
acceptaþi în grãdiniþe de stat pentru a învãþa cât
mai repede limba germanã ºi a putea deveni utili
societãþii.

Astãzi, Primarul Vienei Dr. Michael Häupl,
împreunã cu Consilierul pentru educaþia copiilor
Christian Oxonitsch au invitat Presa la o
conferinþã dedicatã împlinirii a cinci ani de la
iniþierea programului “Grãdiniþe gratuite în
Viena”, program care a permis crearea, în
aceastã perioadã, a 16.800 de locuri gratuite în
grãdiniþele de stat vieneze, pentru care se
investesc anual milioane de euro. În anul 2014,
spre exemplu, s-au aprobat 700 milioane de euro,
care reprezintã un ajutor de 3000 de euro anual
pentru fiecare copil de vârstã preºcolarã. Din
anul 2009 ºi pânã în prezent, 487 de educatori au
absolvit Colegiul de pedagogie, iar în aceastã
toamnã au început Colegiul alþi 165 de tineri. În
crãdiniþele gratuite de Stat din Viena activeazã
acum 3.986 de educatoare ºi 80 de educatori. 

Pãrinþii copiilor care au frecventat grãdiniþele
gratuite din Viena, precum ºi profesorii claselor
primare sunt deosebit de mulþumiþi de rezultatele
acestui proiect vienez.

Un alt eveniment important privind grija
pentru copiii lumii este ºi acela cã Bisericile din
Austria au anunþat preluarea iniþiativei
Consiliului Naþional al Laicilor din Venezuela,
care a propus, încã din anul 2005, ca un milion
de copii ai planetei sã citeascã concomitent, o
datã pe an, Rozariul, un moment de rugãciune
pentru unitate ºi pace, iniþiativã apreciatã atunci,
în mod deosebit, de cãtre Papa Ioan Paul al II-lea,
care a hotãrât ca acest eveniment sã aibe loc
anual, în ziua de 18 octombrie, la ora 09:00. 

Corespondenþã de la Viena, transmisã de 
Mihai ANTHONY

Austriecii au
lansat un ghid

cu reguli
pentru cerºit,

scris ºi în
romanã. „Nu
cerºiþi în faþa
unei ciºmele“

Grija pentru copiii lumii

În orice colþ al Planetei noastre, în orice þarã, în oricare familie, în inima
oricãrui adult, grija pentru copiii lumii este prioritarã, chiar ºi pentru persoanele

care, din pãcate, nu pot avea copii, dar care au trãit bucuria copilãriei.

În cadrul evenimentelor dedicate sãrbãtoririi
Zilei Armatei României, Ambasada României în
Republica Austria ºi Biroul Ataºatului Apãrãrii,
au organizat, la 28 octombrie 2014, ceremonii
militare ºi religioase de comemorare a soldaþilor
români cãzuþi pe teritoriul Austriei. Ceremoniile
au avut loc la cimitirele militare din localitãþile
Bruckneudorf (Burgenland), unde sunt
înmormântaþi 100 de militari români cãzuþi în
timpul Primului Rãzboi Mondial, ºi Sommerein

(Niederösterreich) unde sunt înmormântaþi 280
de militari români din timpul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial.

La monumentele dedicate eroilor români,
asigurate cu posturi de onoare de cãtre autoritãþile
militare locale, au depus coroane de flori
Ambasadorul României, E.S. Silvia Davidoiu,
ataºatul apãrãrii, colonel i.G. Horia-Emanuel
Mocioc, ºi reprezentantul Crucii Negre Austriece
(organizaþie dedicatã îngrijirii mormintelor de

rãzboi), profesor Dieter Winkler. Serviciile
religioase de pomenire a eroilor români au fost
oficiate de cãtre preotul Nicolae Dura. La
ceremonii au mai participat primarul localitãþii
Bruckneudorf, Gerhard Dreiszker, primarului
comunei Sommerein, Karl Zwierschitz, membri
ai Ambasadei României ºi reprezentanþi ai
comunitãþii româneºti din Austria.

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Republica Austria

Ceremonii militare ºi religioase dedicate sãrbãtoririi Zilei Armatei României în Austria



Românii sunt mari amatori de vacanþe
la schi peste hotare. Aproximativ 70%
dintre ei aleg Austria ca destinaþie pentru
concediul din sezonul rece.

Austria este cea mai îndrãgitã
destinaþie de vacanþã pentru românii
amatori ai sporturilor de iarnã. Austriecii
au peste 100 de staþiuni perfecte pentru
schi, 5.200 de kilometri de pârtii ºi 4.000
de kilometri de pârtii de schi cross-
country.

Anul trecut, 70% dintre românii care
au plecat în vacanþã la schi au mers în
Austria, numãrul total de români care au
vizitat aceastã þarã pe parcursul lui 2013
ajungând la 139.000 de persoane. Pentru
români, principala atracþie a Austriei o
reprezintã staþiunea Ischgl, potrivit datelor
Oficiului de Turism al Austriei. Ischgl este
urmatã în topul preferinþelor turiºtilor
români de Solden ºi Innsbruck, alte douã
destinaþii austriece ideale pentru
practicarea sporturilor de iarnã. Ischgl este
aparte în rândul staþiunilor austriece
pentru cã aici banii sunt investiþi continuu
în instalaþii ºi echipamente moderne.
Staþiunea le oferã, totodatã, turiºtilor
foarte multe posibilitãþi de distracþie dupã
schi, lucru foarte cãutat de români.
„Românilor le place sã se distreze, iar
Ischgl are un concert foarte cunoscut în

fiecare an, la începutul ºi la sfârºitul
sezonului, ºi foarte multe activitãþi apres-
ski“, a declarat pentru ”Gândul” Gabriele
Lenger, directorul Oficiului de Turism al
Austriei în România.

Anul acesta, sezonul de iarnã va fi
deschis la Ischgl pe 29 noiembrie cu un
concert Top of the Montain susþinut de
James Blunt.

Pânã acum, în staþiunea aflatã la o
altitudine de 1.377 de metri, pe valea

Paznaun, între munþii Silvretta ºi Verwall,
iubitorii sporturilor de iarnã aveau la
dispoziþie, printre altele, 44 de instaþii de
transport pe cablu ºi 238 de kilometri de
pârtii, cele mai multe cu un nivel de
dificultate mediu.

Anul acesta, turiºtii care vor ajunge
aici se vor putea bucura de investiþiile de
14 milioane de euro fãcute pentru sezonul
de iarnã 2014-2015, potrivit reprezen-
tanþilor Oficiului de Turism al Austriei.

Odatã cu deschiderea sezonului, în
staþiunea tirolezã va funcþiona un nou
traseu de teleferic. Segmentul inferior al
liniei Pardatschgrat a fost demolat, iar în
locul lui a fost amenajatã o linie triplã de
teleferic. Noul traseu Pardatschgrat
parcurge cea mai mare variaþie de înãlþime
a unei triple linii de teleferic, de 1.251 de
metri.

Totodatã, prin arena Silvretta Ischgl -
Samnaun pârtiile austriece trec peste
graniþã în staþiunea vecinã elveþianã
Samnaun, unde turiºtii pot face
cumpãrãturi fãrã taxe. Turiºtii gãsesc aici
ºi cel mai vast parc interconectat de
Freestyle din Europa ºi douã parcuri
recreative care se extind atât în regiunea
austriacã, cât ºi în cea elveþianã a arenei.

ªi pasionaþii de snowboarding ºi schi
liber îºi vor gãsi un loc la Ischgl, având în
vedere cã parcul recreativ PlayStationVita
Ischgl cuprinde multiple rampe tip
halfpipe, rail ºi quarterpipe.

O legitimaþie zilnicã de acces în zona
schiabilã a arenei Silvretta începe de la 45
de euro, iar copiii cu vârste de pânã în opt
ani au acces gratuit, în compania unui
pãrinte. Adolescenþii pânã în 16 ani
beneficiazã ºi ei de reduceri. Mai multe
detalii pe www.ischgl.com.

http://www.gandul.info
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Austriecii  au  investit  14  milioane  de  
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Stimaþi cititori,
Pentru FIRME, am creat special acest cupon de anunþuri, uºurându-vã astfel modul de a

colabora cu noi. Existã douã feluri de anunþuri: SIMPLE, unde informaþia dumneavoastrã va
apãrea sub forma unui anunþ normal- compact ºi AVANSAT- informaþia va fi pusã în valoare
printr-un chenar în pagina de micã publicitate sau chiar în paginile color ale ziarului. Pentru
persoane fizice, anunþul dumneavoastrã este gratuit. Vã aºteptãm!

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA
Nume__________________________________; 

Prenume _______________________________;

Nume firmã: ___________________________;

Adresa ________________________________;

Telefon ________________________________;

Text anunþ: _____________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
Ionela van Rees-Zota

REGNI VERLAG
Cont:366781

BLZ:760 606 18
BIC GENODEF1N02

IBAN: DE5676060618 0000 366781
VR Bank Nürnberg

Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg, Deutschland

43

Bifaþi tipul de anunþ dorit, faceþi plata în contul de mai jos, cu menþiunea ANUNÞ
FIRMÃ, urmând sã aparã în urmãtorul numãr al ziarului. Persoanele fizice doar vor
bifa pentru anunþ gratuit ºi vor trimite talonul la adresa de mai jos.

Notã: Completarea unui cupon garanteazã publicarea într-un singur numãr al
ziarului. Pentru mai multe apariþii, contactaþi redacþia.

SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

Dacã acum citiþi aceste rînduri, înseamna cã mai
sunteþi încã în România. Îþi fi istoric ºi poate dornic
sã înþelegeþi pe viu cum fu în 19o7 ? Sau poate
masochist, cã ãstora le place cuþitul la os ºi pielea
pe bãþ ? Sau gropar cu surse ºi ºtiþi deja cã în
viitorul nu prea îndepãrtat cu asta se va câºtiga mult
ºi bine? Presupun cã restul lumii, dacã s-a uitat joi
seara la „Jocuri de putere” ºi a reuºit sã
metabolizeze leuca în cap, e fie pe net sã-ºi rezerve
bilete de plecare, fie deja în gãri, porturi ºi
aeroporturi sau încarcã maºina. Nu vin ru?ii, nu dau
turcii ºi nici nu plouã cu omuleþi verzi din spaþiu.
Vin ai noºtri !!! Sub braþ cu un proiect de cod fiscal
de distrugere în masã. Sã priceapã tãt românul, de
la mijlocul piramidei în jos, proverbul: „ Fereºte-
mã Doamne de prieteni, cã de duºmani mã feresc ºi
singur .” Chiar dacã pare o glumã când spun cã am
deschis televizorul cu pãrul lins ºi l-am închis cu el
coafat pe gratis, zâmbetul mi-a pierit. Mi-am adus
aminte cu câtã durere pentru neamul românesc, pe
care-l iubea atât de mult, ofta Pãrintele Iustin
Pârvu, zicând : „ vã vor pune biruri atât de mari,
pânã când vã vor lua totul”. Îl hãrãzise bunul
Dumnezeu cu o grea povarã – darul înaintevederii.
Mai spunea cã nu vom mai fi liberi ºi cã numai uniþi
vom rãzbi, ceea ce nu vom face. Români uniþi –
cine a mai vãzut o aºa minune!

Cifrele vehiculate la televizor l-ar face pînã ºi
pe Iuda sã roºeascã : impozitul la hectar creºte de
opt ori !!! , cel pe un prãpãdit de apartament din 300
ajunge 2 5oo, iar la maºini doar tancurile nesimþite
, care de obicei parcheazã pe douã locuri deodata,
se bucurã de oareºce relaxare fiscalã. Restul – up,

baby. Ia socoteºte, române ! Eºti tânãr ºi vrei sã te
aºezi la casa ta? Poate în Mongolia! Eºti bãtrân ºi ai
visat sã închizi ochii în patul tãu? Întinde-te de
acum! Crezi cã o sã-þi sapi bordei în pãmînt, o sã
trãieºti în codrii sau prin crãpãturile munþilor ca
strãbunii tãi, la vremuri de restriºte ? Pas de mai
poþi face ceva. Pãmântul s-a vândut la strãini ,
drujbele baronilor te-au lãsat în …dealul gol, iar
crãpãturile s-au retrocedat cu munþi cu tot! Ce se
ascunde sau, mai bine zis, e la lumina zilei în
aceastã intenþie post-electoralã? Nimic nou sub
soare: uciderea României profunde, depopularea,
deposedarea de palma de pãmânt de subzistenþã ºi
de palma de locuinþã la bloc, ultimele fãrâmiþe care
te mai fac sã crezi cã eºti stãpân la tine acasã.
Vechiul plan . Acum poate fi grãbit. România nu a
mai avut demult o asemenea legiune de cozi de
topor în spinare.

Doina Jalea

Adio, România
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Un producãtor belgian de ciocolatã numit ISIS este
nevoit sã îºi schimbe numele din pricina asocierii pe care
desertul o are cu gruparea jihadistã Stat Islamic.
Ce ghinion pentru niºte producãtori de ciocolatã din
Belgia. Dupã ce anul trecut compania ºi-a schimbat
numele din Italo Suisse în ISIS, deoarece compania nu
avea nicio legãturã cu niciuna dintre cele douã þãri, acum
este nevoitã sã se rebrãnduiascã. Compania este nevoitã
sã renunþe ºi la numele de ISIS, care este ºi acronimul
grupãrii teroriste „Islamic State in Iraq and Syria“. „Am
ales ISIS pentru cã este numele brandului bomboanelor
ºi tabletelor noastre de ciocolatã. Dacã am fi ºtiut cã
existã o organizaþie teroristã cu acelaºi nume, nu l-am fi
ales niciodatã“, a declarat directorul de marketing,
Desiree Libeert. Compania de ciocolatã a fost înfiinþatã
în 1923, iar primul sãu nume, Italo Suisse, a fost ales
pentru cã fondatorul a învãþat sã facã afaceri în Italia ºi
Elveþia. În 2013, conducerea companiei a decis sã o
redenumeascã. Acum, ciocolata se va numit Libeert,
numele de familie al proprietarilor acesteia.

Foto simbol: NorthFoto
Sursa: libertatea.ro

Marþi, 04 noiembrie 2014  19:30
Cinéma Aventure
Rue des Fripiers 57
Galérie du Centre Bloc II
1000 Bruxelles

Teodora Ana Mihai (n. 1981,
Bucureºti) a emigrat în urmã cu 25 de
ani din România în Belgia, þara sa de
adopþie. Studiazã arta cine-
matografiei în SUA, la Sarah

Lawrence College (New York). La
întoarcerea în Belgia realizeazã
Waiting for August, un documentar
care impresioneazã juriile a
numeroase festivaluri din Europa,
Australia ºi America de Nord.
Premiera în Belgia a avut loc pe 23
octombrie 2014 la festivalul de film
din Flandra.

Ilinca Neagu (n. 1986, Bucureºti)
a studiat regia la U.N.A.T.C. în
România ºi fotografia la Bruxelles.
Dupã participarea la Berlinale Talent
Campus (2010), scurtmetrajele
Desert Rain (2010) ºi Boxed-in
(2012, co-producþie româno-
belgianã) au fost selecþionate pentru
Romanian Short Waves la Cannes. 

Cele douã regizoareau abordat
fenomenul migraþiei din unghiuri
diferite, inspirate atât din condiþia
imigrantului, cât ºi din propriile
experienþe. 

Proiectul s-a încadratat în
strategia Institutului Cultural Român
Bruxelles de punere în valoare a
diasporei româneºti ca valoare
adãugatã pentru þara de adopþie,  dar
ºi pentru þara de origine.   

Evenimentul este organizat cu
sprijinul ambasadei României în
Regatul Belgiei.

Sursa: icr.ro

Un producãtor
belgian de

ciocolatã, nevoit
sã îºi schimbe

numele PENTRU
A DOUA OARÃ.

N-ai sã crezi CE
DENUMIRE AVEA

PRODUSUL!

Teodora Ana Mihai ºi Ilinca
Neagu: douã regizoare-
imigrante românce în

cinematografele belgiene

Documentarul Waiting for August (2014, r. Teodora
Ana Mihai) ºi scurtmetrajul Boxed-in (2013, r.
Ilinca Neagu) au fost proiectate în 4 noiembrie
2014 la Bruxelles, la cinematograful Aventure.

Proiecþiile au fost urmate de o sesiune de dialog
cu publicul, în prezenþa celor douã regizoare.
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Teodora Enache (România) ºi Stanley
Jordan (Statele Unite), doi artiºti prestigioºi cu
cariere muzicale impresionante pe marile
scene de jazz din lume  au concertat pe scena
BOZAR, la 4 noiembrie ora 20h00. A fost o
întâlnire specialã între degetele magice ale lui
Stanley Jordan, virtuozul touch-ului ºi al
tapping-ului chitarei, ºi vocea de aur a celei ce
i-a fãcut pe americani sã o numeascã „Ella
Fitzgerald din România”, Teodora Enache.
Concertul a fost dedicat valorilor genului
muzical unic în lume «DOINA», cântec
tradiþional românesc, înscris în  patrimoniul
imaterial UNESCO. Evenimentul a fost
organizat de ICR Bruxelles în colaborare cu
European Artists Agency. 

Sursa: icr.ro

Sâmbãtã, 08 noiembrie 2014  18:00 - Duminicã, 21
decembrie 2014

Argos Arts 
13 rue du Chantier 
1000 Bruxelles

Artiºtii vizuali Mona Vãtãmanu ºi Florin Tudor expun
în perioada 9 noiembrie - 21 decembrie 2014 la Bruxelles,
în cadrul unei expoziþii organizate de Argos Arts, Centre
for Art and Media, cu sprijinul ICR Bruxelles.

Mona Vãtãmanu (n.1968) ºi Florin Tudor (n.1974)
lucreazã împreunã din anul 2000, operele  binomului fiind
expuse în numeroase galerii ºi muzee de artã
contemporanã din lume. Formele lor de expresie artisticã
includ filmul, fotografia, pictura, teatrul ºi reflectã cu
precãdere amprentele istoriei asupra societãþii actuale ºi a
individului printr-o reinterpretare subtilã a simbolurilor
comunismului ºi ale neoliberalismului.

Nu cunosc adevãrata poveste de acolo, titlul expoziþiei
de la Argos Arts Bruxelles, prezintã douã noi creaþii
combinate într-o singurã instalaþie audio-video ºi o
selecþie de filme audio-video. Expoziþia include de
asemenea alte lucrãri recente: Freedom Towers (2014),
The Sun and its Double (2014), Rite of Spring (2010).

Centrul cultural Argos Arts, înfiinþat în 1989, sprijinã
producþiile ºi promoveazã artele vizuale. Deþine peste
4500 de filme ºi clipuri video - o memorie digitalã a
aproximativ 45 de ani de artã contemporanã.

Versnisajul expoziþiei va avea loc la Argos Arts, Centre
for Art and Media pe 8 noiembrie 2014 la ora 18h00.

Credit foto: www.monavatamanuflorintudor.ro
Sursa: icr.ro
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Designerii români Lana
Dumitru, Oláh Gyárfás, Oval /
Stereosocks, Dana Tudor ºi Anca
Vintilã au  participat la târgul
EUNIC de modã ºi design la
centrul cultural De Markten din
Bruxelles, în perioada 24-26
octombrie 2014.

Evenimentul a fost organizat
de EUNIC Bruxelles (reþeaua
europeanã a institutelor culturale
naþionale din Bruxelles) în
colaborare cu Centrul de Modã ºi
Design din Bruxelles ºi
reprezintã o platformã pentru
promovarea creaþiilor tinerilor
designeri în capitala Europei. 

Aflat la cea de-a doua ediþie,
târgul s-a desfãºurat în cadrul
Lunii modei de la Bruxelles,
eveniment de impact din
industria fashion belgianã. Peste
40 de talentaþi designeri din
Austria, Cehia, Estonia, Lituania,
Polonia, România, Spania ºi
Ungaria îºi vor prezenta cele mai
noi creaþii. 

Iubitorii de fashion ºi design
au putut admira ºi cumpãra
vestimentaþii care îmbinã
modelele tradiþionale româneºti
cu elemente moderne inspirate
din epoca informaþiei digitale
(Lana Dumitru), colecþii

masculine cu tãieturi austere într-
o cromaticã minimalistã (Oláh
Gyárfás), bijuterii de argint sau
de piele (Oval), ºosete autentice
fabricate în Transilvania
(Stereosocks), bijuterii inspirate
din arta tradiþionalã a
împletitului (Dana Tudor) ºi
obiecte de porþelan pictate de
mânã cu teme preluate din
basmele sau motivele
tradiþionale româneºti (Anca
Vintilã). 

Participarea româneascã a
fost asiguratã de ICR Bruxelles
cu sprijinul Atlassib.

Sursa: icr.ro

Cinci designeri români la târgul european
de modã ºi design de la Bruxelles

From Doina to Blues - Teodora
Enache-Aisha and Stanley Jordan

Mona Vãtãmanu ºi Florin Tudor
expun la Argos Arts

Compozitorul român Vladimir Cosma ºi-a rescris
muzica din filme, aranjând-o pentru orchestrã simfonicã.
Cozma a susþinut la Paris douã concerte, pe 24 ºi 25
octombrie, la pupitrul Orchestrei Naþionale din Belgia.
„Pentru mine, este indispensabil ca muzica scrisã pentru
marele ecran sã poatã fi extrasã din film ºi sã aibã o existenþã
proprie”, a declarat muzicianul pentru AFP, preluat de
Agerpres. Întreaga creaþie a lui Vladimir Cosma, azi în

vârstã de 74 de ani, este asociatã cu mari succese ale filmului
francez: „Marele Blond” (cu participarea lui Gheorghe
Zamfir), „Aripioarã sau picior”, „Aventurile Rabinului
Jacob”, „Distratul” etc.

Acum zece ani, compozitorul s-a decis sã-ºi transcrie
opera pentru orchestrã simfonicã, pentru ca muzica sã
rãsune ºi dincolo de ecrane, în sãlile de concerte. „Fac ceea
ce Stravinsky ºi Ravel au fãcut înaintea mea, reluând pãrþi
din muzica lor de balet pentru a le transforma în suite
simfonice. Baletul le-a permis sã scrie muzicã, aºa cum a
fãcut filmul pentru mine, dându-mi ocazia acum sã merg
mai departe cu compoziþia”, a explicat compozitorul, care
este adulat în Franþa. Nãscut la Bucureºti într-o familie de
muzicieni, Vladimir Cosma a ºtiut sã amestece genurile ºi
nu ezitã sã punã în compoziþiile sale instrumente clasice ºi
tradiþionale, ca ocarina ºi taragotul. „Muzica trebuie sã
adauge o dimensiune suplimentarã filmului, fãrã sã repete
ceea ce se vede deja pe ecran”, a spus compozitorul
referindu-se la calitãþile unei bune muzici de film.

El a încercat mereu sã creeze acest decalaj între muzicã
ºi imagini. „În «Marele blond», de exemplu, am ales naiul
ºi þambalul, deºi mi s-a cerut o temã care sã parodieze
muzica din peliculele «James Bond»”, a spus Cosma.
Cineaºtilor le-a plãcut fãrã îndoialã procedeul, din moment
ce au þinut sã colaboreze cu compozitorul român de-a lungul
celor 50 de ani de carierã ai acestuia. „Îmi plac muzicienii
de cinema a cãror muzicã trece dincolo de film. Se poate
asculta muzica lui Ennio Morricone fãrã sã vezi filmul”, a
încheiat Cosma, citat de AFP.

Sursa: evz.ro

EVENIMENT ISTORIC:
Marele Blond se întoarce!



C M Y K   Pagina 14

Theatre des Champs-Elysees - Paris,
Musikverein - Graz, Concertgebouw -
Amsterdam sunt scenele europene pe care
Angela Gheorghiu ºi Tiberiu Soare vor putea
fi vãzuþi în concerte de galã în luna noiembrie,
informeazã un comunicat al Orchestrelor ºi
Corurilor Radio România, transmis joi
AGERPRES.

„La invitaþia celebrei soprane Angela
Gheorghiu, Tiberiu Soare, dirijor principal al
Orchestrelor ºi Corurilor Radio ºi unul dintre
cei mai activi ºi mai apreciaþi ºefi de orchestrã
români ai momentului, va asigura conducerea
muzicalã pentru mai multe concerte susþinute
în Europa de marea muzicianã de origine
românã, în urmãtoarea perioadã“, se aratã în
documentul citat.

Potrivit sursei menþionate, spectacolele
care îi vor aduce în prim plan pe cei doi artiºti
români vor avea loc pe 9 noiembrie —
Theatre des Champs-Elysees — Paris, 16
noiembrie — Musikverein Graz — Austria,
25 noiembrie — Sala Concertgebouw —
Amsterdam.

Ultima zi a anului îl va gãsi pe Tiberiu
Soare tot la pupitrul unei orchestre europene,
într-un nou concert de galã alãturi de soprana
Angela Gheorghiu. Chiar în seara de
Revelion, dirijorul român va asigura
conducerea muzicalã a Orchestrei Simfonice
Saarbrucken în concertul extraordinar de la
Baden-Baden (Festspielhaus) — Germania.

„Concertele în care este invitat la pupitru
Tiberiu Soare se încadreazã într-un proiect
mai amplu al sopranei Angela Gheorghiu,
care organizeazã anual o serie de concerte în
perioada toamnã-iarnã, în cele mai importante
sãli europene, dar ºi în afara continentului.
Colaborarea dintre cei doi artiºti români
dateazã de câþiva ani ºi s-a concretizat în
concerte anuale alãturi de orchestre
importante, în mari metropole ale Europei“,
mai aratã comunicatul citat.

Printre recentele evenimente de acest gen
se numãrã concertul dirijat în mai 2013,
desfãºurat cu participarea Angelei Gheorghiu
ºi a tenorului Teodor Ilincãi la Royal Festival
Hall din Londra, alãturi de Orchestra
Filarmonicã Regalã (Royal Philharmonic
Orchestra).

În toamna anului 2013, colaborarea dintre
cei doi artiºti a însemnat alte trei concerte:
Praga (Sala Smetana), Munchen (Filarmonica
din Munchen) ºi Paris (Opera Royal —
Palatul Versailles). Pe 27 iulie 2014, Tiberiu
Soare a fost apreciat de publicul german, unde
a dirijat Hof Symphoniker Orchester, într-o
galã de operã cu Angela Gheorghiu, la
Regensburg (Bavaria, Germania).

Sursa: AGERPRES

ING, cel mai mare grup bancar din
Olanda dupã active, va plãti la finalul
acestei sãptãmâni ultima tranºã din
ajutorul de stat în valoare totalã de 10
miliarde de euro primit în 2008 pe fondul
crizei financiare, cu ºase luni mai
devreme decât termenul stabilit anterior.

Ultima tranºã va fi plãtitã în data de 7
noiembrie, deºi calendarul de
rambursare a pachetului de bailout primit

de la stat stabilit de ING ºi Comisia
Europeanã prevedea ca aceasta sã fie
achitatã în mai 2015, se aratã într-un
comunicat emis miercuri de ING Groep.

Suma totalã pe care ING o va înapoia
statului olandez se va ridica la 13,5
miliarde de euro dupã efectuarea acestei
plãþi, dintre care 10 miliarde de euro
reprezintã principalul, iar 3,5 miliarde de
euro dobânzi ºi prime.

„Sprijinul primit de la statul olandez
ne-a ajutat sã trecem prin crizã ºi sã
ieºim mai puternici. De aceea, suntem
recunoscãtori statului ºi cetãþenilor,
precum ºi clienþilor care au rãmas alãturi
de noi în ultimii ani“, a declarat Ralph
Hamers, directorul general executiv al
ING.

Tranºa care va fi plãtitã vineri este în
valoare de 1,025 miliarde de euro, dintre
care 683 milioane de euro reprezintã
principalul, iar 342 milioane de euro
dobânzi ºi prime.

ING a raportat un profit net în
valoare de 928 de milioane de euro în
trimestrul al treilea din acest an, în
creºtere faþã de profitul net înregistrat în
aceeaºi perioadã a anului trecut, în
valoare de 128 de milioane de euro,
potrivit MarketWatch.

ING Bank este prima instituþie
financiarã internaþionalã care a deschis o
sucursalã în România dupã 1989.
Lansatã în 1994, ca bancã de niºã, de
corporate ºi investment banking, ING s-
a dezvoltat în ultimii zece ani ca o bancã
universalã, cu un accent puternic în
perioada dinaintea crizei financiare pe
segementul de retail, unde deþine în
prezent cote de piaþã de 5-6%.

Sursa: mediafax.ro

Soprana Angela
Gheorghiu ºi dirijorul

Tiberiu Soare - concerte
de galã în Paris, Graz ºi

Amsterdam

ING va rambursa cu ºase luni mai
devreme ultima tranºã a ajutorului

primit de la statul olandez

La Muzeul “Beelden aan zee” din
Haga s-a deschis miercuri, 5 noiembrie, o
expoziþie de artã româneascã. Sub  titulul
‘Transformare’ publicului olandez îi este
înfãþiºatã România ultimilor 25 de ani aºa
cum o vãd cei 13 artiºti, mulþi dintre ei

nãscuþi dupã 1989. Expoziþia a fost
posibilã graþie unui colecþionar de artã
olandez, Cees Hendrikse ºi a artistei Ioana
Ciocan: sculpturi, film de animatie,
instalaþii realizate de: Judit Balko, Mihut
Boºcu Kafchin, Radu Cioca, Ioana Ciocan,

Stefan Radu Creþu, Andreea Dobrin,
Costin Ioniþã, Vlad Olariu, Alexandru
Potecã, Larisa Sitar, Mircea Suciu ºi Mihai
Zgondoiu. Expoziþia rãmâne deschisã pânã
pe 8 februarie 2015.

Sursa: radioromaniacultural.ro

Transformare - expoziþie de
artã româneascã la Haga



O echipã de cercetãtorii olandezi,
coordonaþi de o româncã, a aflat în urma unui
studiu cã bârfa, indiferent dacã este pozitivã
sau negativã, are un efect benefic asupra
noastrã. Atunci când vorbim despre alþii, de
bine sau de rãu, ne comparãm cu ei ºi astfel
câºtigãm mai multã încredere în noi ºi ne
auto-evaluãm pozitiv.

Studiul a fost realizat de cercetãtorii de la
Universitatea din Groningen, sub
coordonarea doctorandului de origine românã
Elena Martinescu.

Ea spune cã femeile care aud bârfe
negative tind sã fie mai reþinute, sã se auto-
protejeze, temându-se probabil cã vor fi la
rândul lor vorbite de rãu.

În schimb, bãrbaþii sunt mai temãtori când
aud discuþii pozitive despre alþii, pentru cã se
comparã cu aceºtia ºi îi considerã rivali,
potenþiale ameninþãri.

Bârfa este o sursã importantã de
informare indirectã, ajutând la realizarea unor
comparaþii cu alte persoane, ceea ce ne poate
influenþa în final comportamentul.

Elena Martinescu precizeazã cã nu
trebuie sã respingem acest stil de discuþie, ci
sã înþelegm cã ºi bârfa este o parte din viaþa
noastrã, dar cã trebuie privitã cu o atitudine
criticã. Studiul a fost publicat în Personality
and Social Psychology Bulletin. Cercetarea
încearcã sã arate de ce bârfa este aºa de
rãspânditã în societate ºi de ce oamenii vor sã
ºtie despre realizãrile ºi eºecurile altora.

În cadrul studiului, voluntarii au fost
rugaþi sã-ºi aminteascã o bârfã auzitã despre
cineva, pozitivã sau negativã, iar apoi sã
spunã nivelul de auto-protecþie ºi de creºterea
a stimei de sine rezultat dupã aflarea bârfei.

Cercetarea aratã cã în cazul veºtilor
negative creºte tendinþa de auto-protecþie ºi

de auto-promovare, în timp ce în cazul
informaþiilor pozitive apare o creºtere a stimei
de sine.

„Veºtile pozitive ne aratã cum ne putem
îmbunãtãþi propria viaþã. Informaþiile
negative ne pot flata, pentru cã aratã cã
vedem cum alþii se descurcã mai greu ca noi,
dar totodatã ne sperie, pentru cã prezintã un
mediu negativ, în care oricine poate fi la

rândul sãu victimã a bârfelor”, spune
psihologul.

Studii anterioare au arãtat cã, deºi femeile
sutn considerate vinovate de rãspândirea
bârfelor, bãrbaºii sunt cei care transmit primii
informaþiile confidenþiale.

Cercetãri recente au arãtat cã ei folosesc
de obicei reþelele sociale pentru a spune ce-au
aflat, în cel mult 3 ore de la aflarea veºtii.
Jumãtate dintre cei chestionaþi au recunoscut
cã nu pãstreazã secretul mai mult de câteva
minute.

În comparaþie, femeile pãstreazã un secret
în medie 3 ore ºi jumãtate.shu

Elena Martinescu a studiat psihologia la
Universitatea Transilvania din Braºov, unde
ºi-a luat licenþa în anul 2009. Din anul 2010
pânã în 2012 a urmat cursurile facultãþii de
psihologie de la Universitatea Groningen din
Olanda, unde este în prezent doctorand.

Sursa: Medical Daily
Sursa: descopera.ro
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Posibilitãþile de creditare
integralã a taxelor de studiu,
precum ºi ajutorul financiar pentru
studen?ii din Uniunea Europeanã
cu venituri mici, dar ºi numeroasele
oportunitãþi în gãsirea unui loc de
muncã fac ca din ce în ce mai mulþi
elevi sã lase România pentru
Europa de Vest. Numai anul trecut,
400 de tineri din toatã þara au
aplicat pentru a studia peste hotare.
Dintre aceºtia, jumãtate sunt
constãnþeni.

Aproape toþi adolescenþii
prezenþi ieri la târg ne-au spus cã
vor sã lucreze imediat ce vor
termina o facultate ºi acest lucru,
spun ei, se poate realiza doar peste
hotare. De asemenea, stabilitatea
locului de muncã ºi motivarea
salarialã sunt esenþiale.

“Iniþial am vrut sã merg pe
Medicinã, dar m-am gândit cã va fi
destul de greu. A doua opþiune ar fi
kinetoterapia. ªi în România aº
putea merge pe aceastã

specializare, însã în strãinãtate aº fi
mult mai bine plãtitã. Dacã aº
termina facultatea în strãinãtate, cu
siguranþã mi-aº gãsi mult mai
repede un loc de muncã bine
plãtit”, ne-a spus ieri, la târg,
Roxana, acum în clasa a X-a.

Cautã design industrial
“Oferta educaþionalã prezentatã

aici este mult mai vastã ºi adecvatã
profilului pe care îl cãutãm, adicã
designul industrial. La noi în þarã
nu existã varietate pentru aceastã
specializare. ªtiu cã sunt
universitãþi din þãrile nordice unde
învãþãmântul este gratuit ºi se oferã
burse. Taxele de întreþinere sunt
echivalente taxelor de la noi din
þarã, aºa cã doar distanþa ar fi o
problemã, adicã faptul cã nu ne-am
putea vedea copilul atât de des”, a
completat mama lui Andrei, unul
dintre liceenii care viseazã sã se
realizeze profesional.

Facilitãþi la plata taxelor
În Olanda taxa de ºcolarizare

este de 2000 de euro pe an, de
asemenea existã posibilitatea de a
lucra în perioada studiilor în format
part-time. În Danemarca ºi Suedia
învãþãmântul este gratuit, însã
costurile de trai, însemnând
cazarea, mâncarea ºi transportul,
sunt mari.

În Marea Britanie taxa de
ºcolarizare se încadreazã între
6.000 ºi 9.000 de lire sterline pe an.
În plus, studenþii români au
posibilitatea unui împrumut din
partea statului britanic ce acoperã
integral taxa de ºcolarizare pentru
fiecare an. Condiþiile de

rambursare sunt foarte bune,
restituirea financiarã fãcându-se
abia dupã finalizarea studiilor.

Cele mai cãutate domenii de
cãtre români sunt business ºi
management, arhitecturã, design,
arte, relaþii internaþionale,
diplomaþie ºi jurnalism.

“Pentru studenþii români,
Marea Britanie rãmâne prima
destinaþie popularã. Peste 60% din
aplicanþii proiectului World
Education merg cãtre Marea
Britanie deoarece beneficiazã de
împrumutul oferit pentru taxa de
ºcolarizare. Pe locul al doilea
vorbim despre Olanda, pentru care
se opteazã în proporþie de 30%,
apoi o pondere de 10% se împarte

între Danemarca, Belgia ºi
Austria”, am aflat, ieri, de la
managerul Departamentului de
Universitãþi pentru România, Ana
Maria Pap.

Interesaþi de oferte
Este bine de ºtiut ºi faptul cã

taxele de finanþare pentru
studenþii români au rãmas aceleaºi
ca anul trecut, iar interesul pentru
oferta educaþionalã a crescut.
“Interesul elevilor din Constanþa
este în creºtere. De aceea ne ºi
întoarcem în acest loc. Din ce în
ce mai multe universitãþi doresc
sã revinã la Constanþa. Am
observat cã elevii ºtiu deja despre
studiul în universitate ºi vin sã
afle cât mai multe informaþii
despre a studia în Europa de Vest.
Este un mare avantaj pentru elevi
sã studieze într-o universitate din
strãinãtate, deoarece 89% din
absolvenþi îºi gãsesc un loc de
muncã dupã finalizarea studiilor.
Diploma de licenþã ºi de masterat
sunt recunoscute la nivel
internaþional. În fiecare an
încercãm sã aducem noi
universitãþi”, a precizat Svetlan
Danev, coordonatorul târgului
World Education.

Sursa: romanialibera.ro

De  ce  vor  elevii  sã  devinã  studenþi  în  strãinãtate?
Constanþa a gãzduit, pentru a patra oarã, târgul

World Education. La eveniment au participat
reprezentanþii celor mai importante universitãþi din

Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elveþia,
Spania sau Belgia, cu peste 200 de programe de

studiu de licenþã, master sau MBA.

De ce este bine sã bârfim? Studiul surprinzãtor, realizat de o
cercetãtoare de origine românã
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Un avion rusesc se prãbuºeºte
în Alaska. Pilotul se salveazã dar îl
prind americanii. La sediul CIA,
interogatoriu:

– Dragã tovarãºe, ce sistem de
radiolocatie folositi voi?

– !?!
– Dragã tovarãºe, ce sistem de

propulsie aveþi, bãi?
– !?!
– Dragã tovarãºe, dacã nu ne

descrii chiar acum aparatura de
bord o sã întoarcem foaia!

Nu zice rusul nimic aºa cã îl
iau doi malaci la tãbãcit bine. Se
tot repetã “interviul” pânã când la
un schimb de prizonieri ajunge
rusul acasa, unde este întrebat de
colegi:

– Ia spune, Ivan, cum a fost în
captivitate la americani?

– Bãi bãieti, puneþi mâna pe
carte ºi învãþaþi aparatura de bord
cã dacã vã prind americanii ºi nu
ºtiþi, vã tãbãcesc toate oasele

fundului de câte trei ori pe zi!
**********

Un rus se trezeste dimineaþa ºi
vede tancuri cu steagul Americii în
faþa casei aºa cã iese în stradã
urlând:

- “Freedom, Freedom!!!!”.
Un soldat iese din tanc ºi îi

spune:
- “Niet freedom. Halloween!”

**********
Un turist se prezintã la recepþia

unui hotel:
- Aº vrea o pensiune completã

pentru trei zile. Care sunt orele de
masã?

- Micul dejun de la 7 la 11,
prânzul de la 12 la 16, ºi cina de la
17 la 21.

- Haide, domne, ºi eu când mai
am timp sã vizitez oraºul?

**********
ªoricelul o ia de nevastã pe

elefanþicã. Dupã noaptea nunþii, îi
spune:

- Am fost blând cu tine azi-
noapte. Nu te-a durut deloc, aºa-i,
micuþa mea?

**********
Mã trage pe dreapta ieri un

poliþai:
- ªtii de ce te-am tras pe

dreapta? mã întrebã el.
- Probabil cã vrei sã vezi cât

sunt de înalt… i-am rãspuns.
- Ce, faci misto de mine? Ieºi

imediat afarã din maºinã! zbierã
el.

- Vezi? îi rãspund, þi-am zis
eu…

**********
Un þigan în sala de judecatã:
- Unde erai în data de 10 ale

lunii la orele 23?
- Jucam poker cu trei

mincinoºi, mânca-þi-aº.
- Cum adicã cu trei mincinoºi?
- Adicã daca îi întrebaþi cã au

jucat poker cu mine o sã spunã cu
nu au jucat dom’le judecãtor.

BBAANNCCUURRII ,,     GGLLUUMMEE.. .. ..

La unitatea de rachete

De lângã un oraº, odatã,

Fãcu un general - Ionete -

O vizitã inopinatã.

Vorbim de-o unitate care

Era de vârf, cu toatã criza

ªi-n oastea noastrã, prin urmare,

Avea destul de mare miza...

Venind pe drum, de la intrare

Vãzu cã treaba merge prost:

Pe patul puºtii din dotare,

Dormea o santinelã-n post.

Vreo trei soldaþi, avâd alãturi

O sticlã goalã de rachiu,

Zãceau întinºi pe niºte pãturi,

În rest, pãrea cã e pustiu.

Simþi cã-ºi iese-ncet din fire,

Dar încã nu fãcu tam-tam;

Se-apropie de o clãdire,

Privind discret prin câte-un geam.

Vreo doi sergenþi, cu mutrã bleagã,

Scriau scrisori pe niºte file,

Alþi patru învãþau sã tragã...

"La þintele" civile,

Iar la depozitul de arme,

Simþind cã-ncepe iar sã ardã,

Gãsi un altul care doarme

Când trebuia sã stea de gardã.

Pe urmã, fãrã vreo surprizã,

Mai consemnã-n raport, aici,

Cã trei soldaþi, atenþi la mizã,

Jucau ºeptic pe gloanþe mici.

ªi-un ins, aproape cât un munte,

Cu faþã aiuristicã,

Punea grenadele pe frunte,

Fãcând echilibristicã.

ªi ca sã-ncheie cu flagrantul,

Mai vizitã - prin geam - PC-ul,

În care însuºi comandantul

Juca barbut cu SSC-ul.

De-acuma terminã ocolul

ªi luminat ºi dumirit,

Scoþând din tocul lui pistolul,

Dãdu alarma, în sfârºit.

Se prezentarã - supãraþi -

În opt minute jumãtate,

Cincizeci de mutre de soldaþi,

Având vestoane ºifonate.

Din efectivul de oºtire,

Mai ruginiþi sau mai recruþi,

Treizeci erau în învoire

Iar douãzeci erau pierduþi.

- Ce-i asta, comandant? E bine?

Aºa vã pregãtiþi de foc?

ªi dacã inamicul vine?

Vã face praf pe toþi, pe loc!

Acesta, cum simþea pe spate

Cã toate apele îl trec,

Strângând din buzele crispate,

Tãcea ºi înghiþea în sec.

- Trãiþi! În primul rând, e pace,

Fãcu, rânjind, soldatul Gelu,

Pe urmã, cum sã ne atace?

Pãi, n-avem scut la Deveselu?

FOLCLOR INTERNET-IST ROMÂNESC
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C M Y K

Vizitã într-o unitate
militarã de vârf
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã vei

rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Câþi candidaþi avem pentru Prezidenþiale?

Rãspuns:
_______________________________________________

_______________________________________________

Nume__________________________________________; 

Prenume _______________________________________;

Adresa _________________________________________

_______________________________________________

Telefon ________________________________________;

43

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

DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este

IOANA MARIA
CHIRIÞÃ-

FRANKFURT

Salata cu ton ºi broccoli
Timp de preparare: 20 min
Gata în: 20 min

Ingrediente
600 g broccoli; 200 g paste; 300 g ton în suc propriu; 3

lingurite ulei de masline; 100 g porumb din conserva; zeama de
la 1-2 lamâi; 1 legatura patrunjel; sare; piper

Preparare
1. Se desface broccoli în bucheþele mai mici ºi se pune sã

fiarbã în apã cu sare. Se lasã sã clocoteascã aproximativ 40 de
minute, dupã care se scoate în sitã ºi se lasã sã se rãceascã. Se
stropeºte cu zeamã de lãmâie, ca sã nu-ºi schimbe culoarea, ºi se
acoperã cu o folie.

2. Separat, se pun ºi pastele sã fiarbã în apã cu sare ºi puþin
ulei. Se lasã sã clocoteascã conform instrucþiunilor de pe pachet.
Dupã ce au fiert, se scot ºi se lasã în apã rece.

3. Se desfac conservele de ton, se scot bucãþile de ton în sitã
ºi se lasã sã se scurgã. La fel se procedeazã ºi cu porumbul din
conservã.

4. Într-un bol mai mare, se pun toate ingredientele, pastele,
bucheþelele de broccoli, tonul, porumbul ºi se condimenteazã cu
sare ºi piper, dupã gust. Se adaugã uleiul de mãsline, verdeaþa
tocatã mãrunt ºi zeama de lãmâie. Salata se serveºte la aperitiv. 

Poftã bunã!

REÞETA LUNII

Porumbul (Zea mays ssp.
mays, regional pãpuºoi, cucuruz)
este o cerealã originarã din
America Centralã cultivatã azi în
multe regiuni ale lumii ca plantã
alimentarã, industrialã ºi furajerã,
reprezintã alaturi de grâu 80% din
producþia de cereale. Porumbul
aparþine familiei Poaceae dupã
Anca Sârbu 1999. Are tulpina
înaltã ºi groasã, neramificatã, care
se numeºte popular: “cocean”, cu
frunze lungi ºi ascuþite la vârf,
aspre. Pe aceeaºi plantã se gãsesc
flori feminine ºi flori masculine
pe aceeaºi tulpina. Florile
masculine se gãsesc în vârful
tulpinii. Inflorescenþa este sub
forma unui spic sau panicul.
Florile feminine se gãsesc la
subsoara frunzelor.

Deºi unele varietãþi de porumb
pot creºte pânã la 7 metri în
înãlþime, porumbul comercial este
cultivat la o înãlþime maximã de
2,5 metri. Porumbul dulce este de
obicei mai scurt decât varietãþile de
porumb de câmp. Alcãtuirea
plantei: Frunzele sunt mari ºi
liniare. Florile bãrbãteºti sunt
grupate în vârful tulpinei într-o
inflorescenþã numitã spic cumpus
ramificat. Florile femeieºti se
gãsesc mai jos pe tulpinã, grupate
în inflorescenþã, numitã ºtiulete.
Stigmatul pistilului este foarte lung
ºi formeazã mãtasea porumbului.
Fructul este o cariopsã care conþine
amidon, substanþe proteice ºi
uleiuri.

100 g. de porumb – 97 kcal.
Conþine multe hidrocarburi,
amidon, albumine, foarte multe
vitamine din grupa B, vitamina E,
fier, fosfor, magneziu, zinc ºi
potasiu. Magneziul, care este
prezent în cantitãþi mari în porumb
completeazã într-un mod excelent
lipsa acestui element datoratã
bolilor legate de îmbãtrânirea

organismului. Boabele de porumb
sunt utilizate în industria
amidonului, a spirtului, glucozei ºi
dextrinei ; germenii sunt utilizaþi
pentru extragerea uleiului, utilizat
în alimentaþia dieteticã. -
Randamente de extracþie : 100 kg.
boabe – 77 kg. mãlai sau 63 kg.
amidon sau 71 kg. glucozã sau 44 l.
alcool sau 50–60 kg. izomerozã -

Porumbul este utilizat în hrana
animalelor ca nutreþ
concentrat(boabe), porumb masã
verde (însilozat), tulpini (coceni) în
amestec cu uree ºi melasã,
însilozaþi (nutreþ suculent) -
Particularitãþi fitotehnice :
rezistenþã bunã la secetã ºi caldurã,
numãr relativ redus de boli ºi
dãunãtori, adaptabilitate la condiþii
diferite de climã, fiind praºitoare,
lasã terenul curat de buruieni,
constituie o bunã premergãtoare
pentru multe plante, valorificã bine
îngrãºãmintele organice ºi
minerale, reacþioneazã foarte
puternic la irigaþii, coeficient de
înmulþire foarte mare, importantã
plantã meliferã ºi medicinalã, prin
cantitatea mare de polen pe care o
produce. Porumbul are efect
împotriva stresului. Este bogat în
vitaminele din grupa B, mai ales în
vitamina B1, care are efect asupra
funcþionãrii sistemului nervos, a
muºchilor, a inimii ºi asupra
producþiei de globule roºii. 150 de
grame de porumb acoperã
aproximativ 25 % din cantitatea
necesarã de vitamina B1 pentru un
adult. Porumbul conþine de
asemenea un anti – oxidant de
frunte ºi anume vitamina E, care ne
protejeazã împotriva artritei.
Introducerea porumbului în meniul
nostru zilnic micºoreazã riscul
apariþiei bolilor de inimã ºi a
cancerului. Carbohidraþii cuprinºi
în porumb dau energie ºi nu permit
depunerea grãsimii.

SÃNÃTATE ADEVÃRATÃ DIN NATURÃ

Porumbul, o sursã
bogatã de vitamina B1
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Nu vei fi într-o
formã prea bunã ºi ar
fi de dorit sã te
gândeºti de douã ori

înainte de a face ceva. Poate
pãrea paradoxal, dar canalizarea
energiei fizice spre activitãþi
practice îþi va permite sã te
relaxezi. 

Entuziasmul senti-
mental este la limita
superioarã, dar nu e

un moment favorabil pentru a
lua decizii, mai ales în ceea ce
priveºte eventuale schimbãri. 

Este posibil sã
primeºti noi sarcini
de serviciu, ceea ce-

þi va accentua starea de agitaþie,
dar îþi va face ºi plãcere.
Inspiraþia te-ar putea ajuta sã
gãseºti soluþii mai deosebite
pentru lucrãrile de la serviciu.  

În cazul în care pânã
acum te-ai confrun-
tat cu tot felul de
probleme de

sãnãtate, acestea s-ar putea
atenua sau chiar ºi-ar putea gãsi
rezolvarea.  

Este o perioadã
bunã pentru a
discuta despre

chestiuni care vã privesc pe
amândoi. Dacã vei reuºi sã fii
mai tolerant, mai îngãduitor, vei
reuºi sã-þi convingi cu uºurinþã
partenerul sã-þi accepte
propunerile. 

Ai o bunã rezistenþã
fizicã, aºa cã
sãnãtatea nu-þi va
crea probleme

serioase. În schimb, capacitatea
de concentrare nu va fi la nivelul
obiºnuit ºi ar fi bine sã te
sfãtuieºti cu un prieten. 

La serviciu te vei
confrunta cu situaþii
de tot felul, aºa cã
nici nu vei ºti când

trece timpul. O propunere de
colaborare va veni oarecum pe
neaºteptate ºi se va dovedi
avantajoasã. Oricum, ceva bani
vor veni din zona serviciului. 

Energia ta fizicã este
la limita inferioarã,
aºa cã nu te implica
în activitãþi deosebi-

te. Oboseala acumulatã de-a
lungul timpului ar putea duce la
migrene sau stãri febrile. N-ar fi
exclus nici sã faci o vizitã de
urgenþã la stomatolog. 

Vei avea unele
discuþii pe teme de
interes comun cu
partenerul, dar nu

este cazul sã încerci sã-þi impui
punctele de vedere. O problemã
de sãnãtate a partenerului vã va
da peste cap planurile. 

La slujbã va fi
necesar sã finalizezi
o activitate la care ai

cam rãmas în urmã. Va trebui sã
faci un efort mare, dar ºansele de
reuºitã existã, iar capacitatea ta
de a te mobiliza este peste
nivelul obiºnuit. 

Starea ta generalã
nu-þi ridicã pro-
bleme deosebite,

aºa cã te poþi angrena în orice fel
de activitãþi. În cazul în care
doreºti sã începi un tratament
pentru o suferinþã cronicã, þine
cont cã în aceastã perioadã
tratamentele naturiste te
avantajeazã. 

Interesul pentru
relaþia cu partenerul
de suflet este mai

mare ca niciodatã. Eºti mai
sensibil ºi foarte dispus sã faci
unele compromisuri, ceea ce nu
þi se întâmplã prea des. Profitã
de ocazie pentru a lãmuri unele
neînþelegeri mai vechi.



Vând casã în Fãgãraº zona centralã (Str.
Libertãþii nr.20), 2 camere, parchet, sobe
teracotã, bucãtãrie mare, antreu, baie. Teren
total 312 mp Curte, grãdinã, beci, suprafaþã
folosibilã 65 m.p., zonã liniºtitã. Telefon: 0851
87951. Familia Bartesch.

Vând apartament 2 camere decomandate -
suprafaþa utilã 50 mp -  Bucureºti, zona foarte
bunã -  Bucur Obor -(maximum 15 minute pânã
la Universitate) )  Toate facilitãþile în proximitate
- hipermaket Klaufand, Piaþa ºi Magazinul
Bucur Obor, vis-a vis de bloc exista ºcoala,
grãdiniþã, 2 policlinici. Apartamentul este recent
zugrãvit,  tâmplãrie termopan;  mobilã nouã
/modernã. Informaþii suplimentare - Tlf  0753-
351.783 email: echirita@hotmail.com

Vând casã cu curte ºi grãdinã 1500 m.p în
oraºul Agnita, jud. Sibiu, str. Mihai Viteazul nr
66. Totul este renovat, 3 camere ºi bucãtãrie.
Telefon: 0911 6588352

Schimb apartament cu 3 camere, 70 m.p.,
parter, balcon, cu aprobãri pentru spaþiu
comercial în Râmnicu Vâlcea, cu apartament în
zona Nürnberg ºi împrejurimi cu 2 camere. Tel.
015143464072, 0040.745.611.162.

Vând teren în Sibiu, ªura Mare, 1029 de
metri pãtraþi, teren cu toate facilitãþile. Situat în
Cartier de Case. Telefon: 0049 1711208253 

Închiriez apartament cu 2 camere în
Frankfurt am Main, complet mobilat  ºi utilat,
zonã centralã, în apropiere de gara centralã.
Relaþii la telefon:  015784523637 sau
015143435201. Rog seriozitate.

Vând casã în Reºita: 6 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã gaz, curte, garaj, anexe,
grãdinã 540 Mp. Ioan Draia. Telefon:
+40744615904.

Închiriez apartament cu  2 camere în
Frankfurt am Main, complet mobilat ºi utilat.
Zonã centralã, în apropiere de gara centralã.
Telefon:  015784523637 sau  015143435201. rog
seriozitate.

Vând apartament 3 camere, parchet, 2
bucãtãrii, geamuri termopan, o baie, hol, coridor
lung, 2 boxe, garaj în curte, încãlzire proprie pe
gaz. Informaþii la telefon: 0257 281 996

Trupã muncitori, cãutãm de lucru în
Germania în domeniul demolãrii. Am mai lucrat
un an în Hamburg. Telefon: 0040 75862803.

Muzicã internaþionalã ºi folclor din toate
zonele pentru nunþi, botezuri etc la preþuri
convenabile cu DUO GRÃJDAN. Telefon: 0049
152 12247555 sau 0049 15166570489.

Tâmplar, tapiþer, paturi, canapele,
fotolii,montaj parchet clasic, cu experienþã vastã
în România ºi strãinãtate,caut de muncã în
domeniu (sau ºi altceva,decent ) sau caut
partener de afaceri cu mic spaþiu propriu pentru
a deschide un mic atelier de mobilã -tapiþerie în
Germania. Ma puteþi contacta pe skype
mario.mario1975 sau messenger
mario_cy1975@yahoo.com

Profesoarã de limba englezã cu experienþã
în predare în România ºi Germania, ofer ore
particulare de limba englezã pentru nivel de
începãtor, mediu ºi mediu-avansat. Informaþii la
tel. fix 0911 3150856 sau mobil 0178 5169460,  e-
mail miha_kopasz@yahoo.de, Nürnberg.

Colegiul femeilor de la MehrGeneration
Haus din Schweinauer Hauptstr. 31, vã pune la
dispoziþie cursuri de croitorie. Aici vã învãþãm
cum sã faceþi din hainele VECHI, NOI. Gratuit,
în fiecare zi de MARÞI între orele 17- 19.
Contact: Anemarie Hock, telefon: 0174 7188127.

Ofer servicii de manichiurã, pedichiurã la
domiciliul clientei, în Nürnberg, Fürth, Stein.
Telefon: 0175 8353537.

MUZICÃ LIVE pe gustul tãu!!!!
Aniversare, nuntã, botez, chef sau orice
eveniment , poate fi deosebit dacã este
acompaniat de NOI. Sunaþi la 01521 2247227.

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! 

Eºti pensionar, locuieºti în zona Nürnberg
ºi ai nevoie de o persoanã care sã te ajute la
diverse lucruri?Nu îþi cunoºti drepturile în
Germania? Vrei sã ai pe cineva care sã-þi facã
clipele de singurãtate mai frumoase? Ai nevoie de
un consilier în vederea integrãrii în sistemul
social etc? Noi ºi specialiºtii noºtri te putem ajuta.
Este de ajuns sã ne contactaþi ºi vom gãsi soluþia
împreunã ( în limba maternã- românã) de a vã
integra mai uºor. Telefon: 0160 33 73 128-

Tânãr cãsãtorit 40 ani, locuiesc în
Nürnberg, mecanic de meserie, posesor permis
de conducere categoriile: B, C, E caut loc de
muncã. Telefon: 0151 71 305 930

Tânãr 26 ani, doresc de lucru în domeniul
construcþiilor. Amenajãri interioare ºi exterioare
sau în agriculturã. Telefon: 004 0729582400

Tânãr, caut de lucru în Germania în orice
domeniu. Telefon 0040749225241 

Tânãr 32 ani, caut de lucru în orice
domeniu. Locuiesc în Nürnberg. Am lucrat ca:
electrician, tehnician sisteme alarmã, fotograf.
Înþeleg ºi vorbesc puþin germanã, dar vorbesc ºi
scriu foarte bine engleza. Telefon: 01522 9649376.
E.mail: danielflenchea@yahoo.com

"Adriana Touristik Gmbh" angajeazã
ºofer de autocar, part time, domiciliu în zona
Augsburg. Adriana.Touristik@yahoo.de,
Telefon: 0177 65 83 836"

Doamnã, îmi ofer serviciile pentru îngrijit
bãtrâni sau în agriculturã. Telefon: 0175 907 12
10 Nürnberg.

Cetãþean român, doresc sã lucrez în
Germania la o familie. Ajutor în gospodãrie,
pãsãri, animale etc. Dacã e necesar  pentru menaj
pot veni ºi cu soþia. Vorbim puþin germana. Posed
permis conducere B,C.Tel: 0746144539 sau
0267708065.

Ai terminat o ºcoalã de moaºe? Cunoºti
limba românã ºi germanã bine? Avem nevoie de
dumneavoastrã! Telefon: 0160 3373128
Nürnberg 

Caut un loc de muncã în domeniul
fabricilor de producþie sau firmelor de curãþenie
în zona Nurnberg. Lb. germanã la nivel
conversaþional. Bozan Eugen Sebastian. Tel:
015141305791

Doamnã 41 ani din Würzburg caut de
muncã în domeniul curãþeniei, dimineaþa.
015166207380 Radoveanu Adriana.

Tânãrã cu domiciliul în Nürnberg, caut de
lucru în domeniile: gastronomie, curãþenie,
îngrijire bãtrâni sau copii. Telefon: 0175
8353537.

Român, caut de lucru în Germania la
ferme sau instalaþii de  abºare, vopsitorie.
Telefon: 004 0758 628039.

Cãutãm urgent de muncã. Suntem doi
bãieþi cu vârsta de 27 ºi 28 ani, ºi acum ne
aflãm în Italia fãrã nicio ocupaþie. 
1 ( Candidat). Mã numesc Bordea Vasile ºi sunt
din Piatra Neamþ ºi am 27 de ani. Am lucrat în
domeniul construcþiilor exterior ºi interior ºi am
urmãtoarele experienþe de 4 ani: finisãri, zugrãvie,
rigips, plaster, gresie, faianþã. Sunt foarte motivat
în a colabora cu voi pentru cerinþele
dumneavoastrã. Telefon: 0040 758628039
2 ( Candidat). Mã numesc Calestru Andrei
Cosmin ºi sunt din Petroºani. Am fãcut ªcoala
Profesionalã ºi am diplomã de sudor. Am 28 de
ani, permis de conducere categoria B (Luat în
Italia), am atestat european pentru magaziner în
fabricã ºi pentru uz de stivuitor. Dorec sã
colaborãm, având urmãtoarele experienþe în
domeniul construcþiilor: 5 ani montaj de plãci de
marmurã ºi polistiren pe exterior, de faþadã, sunt
capabil ºi de amenajãri interioare ºi
exterioare.Telefon: 0040 758628039.

Mã numesc Laura sunt cãsãtoritã ºi am doi
copii. Îmi doresc cu ardoare sã ajung în
Germania împreunã cu soþul sã îmi gãsesc de
lucru orice, undeva în gastronomie, soþul în
domeniul tâmplãriei deoarece este calificat în
acest domeniu ºi plus de asta, cunoaºte limba
germanã. ªtiu cã nu este uºor,  însã viaþa din
România este greu de descris in cuvinte! Dacã
cineva cu suflet mã va putea ajuta cu orice, chiar
ºi cu un sfat, mã puteþi gãsi la nr de tel:
0761800263 sau 0766844432 .           

Tânãr, 34 ani din Nürnberg, sudor
profesionist, caut de lucru în domeniu sau ºofer
pânã în 3, 5 t. Am cunoºtinþe medii de limba
germanã. Telefon: 0175 8353537.

ADV Allrond AG cautã ºofer profesionist
clasele CE. Cunoscãtor de limba germanã, nivel
minim. Telefon: 0172 9596897 sau e.mail:
ppb.adv@t-online.de

Doamnã 35 ani, serioasã, cetãþean româno-
german, îmi ofer serviciile pentru a ajuta bãtrânii
la: plimbare, cumpãrãturi, rezolvarea de
probleme la Instituþiile germane, consultanþe
psiho-sociale etc. Informaþii la numãrul de
telefon: 0160 33 73 128

Bãrbat caut loc de muncã în construcþii sau
îngrijitor de animale sau în agriculturã. Rog
seriozitate. Telefon: 0911 7429052 sau 1051
2079331

Doamnã.  Caut loc de muncã ca
îngrijitoare la bãtrâni în Nürnberg sau
împrejurimi. Rog seriozitate. Telefon: 0911
7429052 sau 1051 207933114

Caut loc de muncã  ca: Lagerarbeiter mit
Gablerstaplerschein, Mitarbeiter in
Industrieproduktion, küchenhilfe oder Barman,
în gastronomia italianã sau germanã. Telefon:
0151 20931404.

Tânãrã 30 ani, caut spre îngrijire
bãtrân(ã) în zona Nürnberg. Nu
trebuie oferitã cazare ºi masã.

Telefon: 0160 33 73 128.

LOCURI DE MUNCÃ

Tânãr 35 ani, cu experienþã în
domeniul construcþiilor, amenajãri ºi
finisaje interioare ºi exterioare, îmi
ofer serviciile în domeniu în zona

Nürnberg. Telefon: 0160 33 73 128 .
Calitate ºi comfort!

Doamnã cu studii psiho-sociologice.
Caut persoane care au nevoie de

consultanþã psiho-socialã, cu sau fãrã
dizabilitãþi din zona Nürnberg/

Erlangen/ Fürth. Sunt cetãþean român
ºi german, vorbesc ambele limbi bine.

Telefon: 0160 33 73 128.

SERVICII

IMOBILIARE
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Materialele din aceastã paginã sunt
publicitare. Rãspunderea pentru conþinutul

lor NU aparþine ziarului VOCEA TA.

Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)

Nume_______________________________________; 

Prenume ____________________________________;

Adresa ______________________________________

_____________________________________________

Telefon _____________________________________;

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

6 luni          12 luni

(30 euro, transport inclus) (55 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:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg

43

Numai pânã la sfârºitul lunii AUGUST plãteºti un an ºi primeºti abonamentul un an ºi jumãtate.
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Familie de tineri, 30 respectiv 34 ani, cu un
copil, cãutãm urgent în zona Nürnberg câte un job
stabil pe o perioadã între minim 6luni-1an, în
domeniile: gastronomie, hotelier, restaurant,
fabricã de ambalat mezeluri, fabricã de conserve,
murãturi sau orice alt domeniu în care am putea
lucra fãrã drept de lucru (încã nu îl deþinem!). E
bine venitã orice ofertã decentã!!! Putem fi
contactaþi la orice orã la nr. de tel.015775185775.Vã
mulþumim!

Caut loc de muncã pentru mine ºi fiul meu în
vârstã de 21 ani. A terminat liceul în domeniul
electric. Eu am 42 ani ºi am terminat liceul de
meserii. Momentan lucrez într-un restaurant la
Stuttgart. Telefon: 015143619133.

Doamnã 34 ani din Braºov. Caut loc de
muncã în domeniile: curaþenie, ajutor în bucãtãrie
sau îngrijire copii. Informaþii la telefon: 0163
4638763.

Tânãr 21 de ani caut urgent loc de muncã în
domeniul construcþii, ca ajutor sau orice alte munci
dure, la ferme sau orice altceva. Sunt un tânãr
serios ºi cu dorinþa de a lucra cinstit. Am condiþie
fizicã bunã, cunosc limba germanã la nivel de
conversaþie. De preferabil prin zona regiunii
Hessen sau în apropiere. Telefon: 015213547564.

Caut urgent loc de muncã ca spãlãtor de vase
sau femeie de serviciu în zona Frankfurt am Main
sau lângã. Mã puteþi contacta la numãrul de
telefon: 015213547564

Doamnã 43 ani, locuiesc în Germania, caut
de lucru în orice domeniu. Domiciliez în Höhr
Grenzhausen, am permis auto. Prefer în zonã.
Telefon: 015779590541.

Caut loc de muncã, ºofer profesionist
A,B,C,E, ospãtar barman, în construcþii, instalator
sanitar ºi termic, spaþii verzi, ajutor bucãtar.
Numele meu este Claudiu, telefon de contact
0034622830039 sau 0034942134088. Vorbesc limba
româna, spaniolã, italianã ºi puþin englezã. Vã
mulþumesc!

FIRMÃ DE CURÃÞENIE - cautã persoane
cu experienþã  pentru curãþenie. Vârsta minim 30
de ani. Informaþii la tel :  0157 84663115

Bunã! Suntem douã fete serioase cu vârsta de
23 respectiv 24 de ani,vorbitoare de limba germanã
la nivel de conversaþie (am fãcut un curs de limba
germanã 3 luni). Cãutãm un loc de muncã zona
Frankfurt am Main. Pentru început e bine venit
orice (ajutor în bucãtãrie, femeie de serviciu) sau
orice altceva decent! Ne puteþi contacta la numãrul
de telefon: 015213547564.

Femeie serioasã, 56 de ani, caut spre îngrijire
bãtrâni, preiau ºi funcþiile gospodãreºti, precum:
curãþenie, cumpãrãturi, etc. Doresc cazare ºi
salariu la înþelegere. Am cunoºtinþe de limba
germanã, începãtor. Mã puteþi contacta la Nr. Tel.:
0621- 7895893.

Sudor calificat, 3 ani ºcoala profesionalã în
domeniu construcþii metalice ºi maºini de ridicat, cu
experienþã 25 ani în România, 10 ani în Spania,
actualmente rezident în Spania, doresc foarte mult
loc de muncã în domeniu. Vã mulþumesc anticipat!
Telefon: 015253945176.

SALON COSMETIC - cautã cosmeticianã
româncã (cu diplomã în domeniu),  care sã aibã
experienþã în manichiurã, pedichiurã ºi cosmeticã.
Salariul este calculat la realizãri. Informaþii  la tel :
0157 88536398

Tânãr 42 ani, român, cu domiciliul în
Germania ( 12 ani), 1.70m, doresc cunoºtinþã cu
doamnã maxim 40 ani în vederea unei relaþii bazatã
pe încredere ºi foarte multã comunicare. Deþin casã
în România, deci o parte din concediu va fi acasã.
Telefon: 015754493385- Mihai.

Tânãr 43 ani, cetãþean german, 1.76, caut sã
cunosc o domniºoarã cu vârsta pânã în 45 de ani
(poate avea ºi copii) pentru a întemeia o relaþie
bazatã pe prietenie, dragoste ºi respect reciproc.
Telefon: 0152 08251134

Domn vãduv 66 ani român-ungar, stabilit în
Germania, caut o doamnã serioasã între 60-70 de
ani pentru o relaþie serioasã ºi stabilã. Telefon:
015166235056

Doamnã drãguþã 1.70, 70 kg, 60 ani, doresc
sã cunosc un domn cu vârsta între 57-65 ani pentru
prietenie, bazatã pe înþelegere ºi respect reciproc.
Telefon: 015771784263. Vorbesc limba germanã ºi
românã.

Român 66 ani, stabilit în Germania-
Stuttgart, caut o partenerã pentru o relaþie stabilã,
bazatã pe seriozitate ºi respect reciproc. Telefon:
0152 169 27088.

Doamnã drãguþã minionã, doresc sã cunosc
un domn cu vârsta între 60-70 ani pentru prietenie,
eventual cãstãtorie. Cunosc limba românã ºi
italianã. Telefon: 004 0721 933638.

Doamnã serioasã 65 ani, caut spre îngrijire
bãtrâni sau copii ( experienþã 45 ani educatoare).
Preiau ºi funcþiile de curãþenie, cumpãrãturi etc.
Cunoºtinþe minime de limba germanã. Doresc
cazare ºi salariu la înþelegere în zona Nürnberg.
Telefon: 0911 32 16 21 89 sau 160 5755898.

Doamnã 79 ani, româncã, locuiesc în
Mannheim, doresc sã cunosc o persoanã apropiatã
vârstei mele care vorbeºte limba românã pentru
petrecerea timpului liber împreunã. Telefon: 0157
87 33 27 04.

Domn  55 ani, 1,80 m, 82 kg, german,
nevorbitor de limba românã, caut o româncã între
40-50 ani, suplã, pentru o relaþie serioasã, eventual
cãsãtorie. Locuiesc în Bad Staffelstein. Telefon:
01522 1603200.

Doamnã atractivã, modernã, minionã, 60
ani, doresc sã întâlnesc un domn serios, care sã
vorbeascã limba românã, pentru o relaþie de
prietenie, bazatã pe înþelegere ºi respect reciproc.
Telefon: 004 0721 711182

Cetãþean german- vorbesc limba românã, 38
ani, 1.80m, 76 kg, sportiv, din familie deosebitã,
serios, bun dansator. Iubesc înotul, muzica, filmele
ºi excursiile. Doresc pentru cãsãtorie o fatã (femeie)
serioasã ºi hotãrâtã pentru a face o familie. Condi-
þii: slabã, pânã în 35 ani. Telefon: 0162 57 91 438 

Doamnã atractivã 46 ani, doresc sã cunosc
un bãrbat în vederea unei relaþii stabile ºi serioase.
Telefon: 015739173555.

Ardelean, cu cetãþenie românã ºi germanã,
cu vârstã peste 60 ani, 1,72m, 78 kg, caut o
partenerã serioasã pentru a ne oferi respect
reciproc ºi care doreºte o schimbare în viaþã,
eventual cãsãtorie,a proape de Stuttgart. Telefon:
0174 3164182

Domn 65 ani, român, stabilit în Germania,
caut o partenerã stabilitã în Germania pentru o
relaþie stabilã, bazatã pe respect reciproc. Telefon:
0151 21858148

Sunt român, cu cetaþenie austriacã, doresc sã
cunosc o partenerã cu simþul seriozitaþii, care sã dea
un sens frumos vieþii mele. Sunt zodia Leu, am
probleme cu aparatul locomotor, mã deplasez cu
cârje Telefon: 0043767/ 5840747 

Sunt o româncã în vârstã de 46 de ani ºi de 13
ani locuiesc în Germania. Dupã o cãsãtorie eºuatã
de 9 ani cu un bãrbat german îmi doresc sã iau
viaþa de la început. Doresc sã cunosc un bãrbat
serios care sã vrea sã îºi schimbe ºi el viaþa. Ca zodie
sunt Rac. E.mail dorinaelama@ yahoo.de

Cetãþean român- 1,70 m, 75 Kg, 47 ani,
serios, munictor, fãrã obligaþii. Caut o partenerã
pentru o relaþie bazatã pe respect reciproc ºi
prietenie, eventual cãsãtorie. Preferabil sã fie între
36-45 ani, slãbuþã. Telefon: 0151 45230 790-
(Mihail)-München.

Vând autoturism marca ALFA ROMEO 156,
an fabricaþie 2000, TAV nou, motor benzinã 1997 cm.
Schimbat recent telescoape. plãcuþe ºi discuri de
frânã. Închidere centralizatã, alarmã, jante aliaj,
oglinzi electrice ºi încãlzite, geamuri electrice faþã ºi
spate, climã. Preþ: 1800 Euro Telefon: 0175 8353537

Vând teren agricol 5 H cu 2 Euro m.p. în
comuna Cata, jud. Braºov. Deþin titlu de
proprietate cu extract de carte funciarã. Telefon:
0176 83204051 sau 0176 83204074.

Doreºti sã ajuþi conaþionali de-ai tãi donând
lucruri care þie nu îþi mai trebuiesc, dar au ei o
acutã nevoie? Sunã ºi împreunã îi vom putea face
fericiþi. telefon: 0160 33 73 128

Ofer masã  ºi cazare gratuit unei pesoane de
sex feminin cu vârtsa între 40-60 ani, contra
întreþinerii gospodãriei în zona Frankfurt.
Informaþii la telefon: 069 880621

Radio R România  www.RadioR.eu , cu
sediul la Nürnberg cautã redactori muzicali din
Germania- în sistem de voluntariat.  Nu trebuie sã
locuieºti în apropiere. Este suficient sã doreºti a face
parte din echipa noastrã, iar de restul ne ocupãm
împreunã (iniþiere, programe etc) Telefon: 01522
9028 630

DIVERSE

Tânãr 45 ani, cetãþean german, 1.75, 85 kg,
caut o partenerã pe lângã zona Bamberg-

Erlangen- Nürnberg, care sã cunoascã limba
germanã pentru prietenie, eventual cãsãtorie.

Exclus cele materialiste ºi aventurierele.
Telefon: 0152 08251134 
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