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Un profesor universitar de la Cluj
lucreazã la un profil psihologic al poporului
român ºi a publicat deja primele date.

Este vorba despre o avanpremierã a
lucrãrii „Psihologia Poporului Român”, pe
care Daniel David, profesor universitar
doctor la Universitatea Babes-Bolyai. Publi-
cat iniþial în revista ”Sinteza”, materialul a
fost reprodus pe blogul (http:// daniel-
davidubb.wordpress.com/) sau cu ocazia
Zilei Naþionale ºi prezintã o micã parte din
rezultatele cercetãrilor fãcute în ultimii doi
ani de Daniel David ºi de echipa sa.

„Un astfel de profil general este foarte
informativ dacã doreºti sã gândeºti politici
publice ºi proiecte de þarã”, scrie profesorul
clujean despre cercetarea sa. „Este greu de
conceput un proiect de þarã care sã aibã
succes, dar care sã nu fie bazat pe
înþelegerea profilului psihologic al
oamenilor acelei ?ãri”.

Profesorul Daniel David spune cã
psihologia românilor s-a schimbat
fundamental dupã 1989 ºi identificã
principalele caracteristici ale profilului
psihologic al poporului nostru:

„1. Extraversiunea este mai ridicatã la
români decât la americani, atunci când este
evaluatã de alþii (heteroevaluare), dar este
fãrã diferenþe semnificative statistic când
este vorba de autoevaluare. La acest nivel o
componentã importantã este Spiritul Gregar,
care este mai ridicat la români decât la
americani [...];

2. Deschiderea psihologicã este mai
ridicatã la americani decât la români, când
este autoevaluatã, ºi este mai ridicatã la
români decât la americani, când este vorba
de evaluãrile fãcute de alþii (heteroevaluare);

3. Conºtinciozitatea este mai ridicatã la
americani decât la români;

4. Agreabilitatea este mai ridicatã la
americani decât la români;

5. Nevroticismul este mai ridicat la

români decât la americani.“
Nu suntem nici mai grozavi, dar nici

mai rãi decât alte popoare, indiferent ce am
crede despre noi, susþine cercetãtorul
clujean. În opinia sa, întrebarea cheie este
cum poate societatea româneascã sã creeze
moduri de exprimare a trãsãturilor pozitive
ºi sãnãtoase ale psihologiei românilor? Iar
rãspunsul, spune Daniel David, ne vine de
peste hotare. „Uitându-mã la diaspora
româneascã în ºtiinþã ºi/sau la muncitorii
români din strãinãtate pot vedea
performan?a ºi respectul de care se bucurã
acolo cei mai mulþi (ex. dacã în þarã se mai
contamineazã cu reguli ca „las’ cã merge ºi
aºa”, acolo devin adesea modele de urmat!).
Cine face diferenþa? De ce au putut
performa acolo, dar nu ºi în þarã, în
condiþiile în care este puþin probabil cã
profilul psihologic de adâncime sã se fi
modificat la plecarea din þarã?

Ei bine, este contextul socio-cultural de
acolo cel care scoate din profilul nostru de
adâncime tot ceea ce este mai bun ºi
limiteazã expresia aspectelor negative.
Aºadar, dacã ne pasã de þara aceasta ºi de
poporul acesta, atunci eu cred cã este sarcina
unei noi generaþii de intelectuali (definitã nu
prin vârstã, ci prin valorile asumate!) de a

construi un nou „Ethos” al poporului român,
care sã foloseascã maximal potenþialul din
profilul psihologic de adâncime,
determinând printr-un context socio-cultural
modern un profil psihologic de suprafaþã
care sã ne transforme într-un popor fericit ºi
respectat, cu contribuþii cheie la civilizaþia
umanã. Pentru asta este nevoie însã de o
schimbare de paradigmã la toate nivelurile,
schimbare care poate sã fie fãcutã în
beneficiul tuturor doar de cei care gândesc
altfel ºi cãrora le pasã! Nu va fi uºor –
vechile paradigme prin oamenii lor aflaþi în
poziþii de putere socialã se vor opune
explicit sau prin înºelãtorii suave -, dar este
o datorie a oricãrui om care este patriot sã-ºi
asume riscurile ºi sã ducã reacþiile negative
ºi mizeriile care vor veni asupra lui din
partea establishment-ului, în numele unor
valori care vor servi þara ºi pe cei mai mulþi
cetãþeni români.”

Daniel David este profesor “Aaron T.
Beck” de psihologie clinicã ºi psihoterapie
(ºtiinþe cognitive clinice) la Universitatea
Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, directorul
fondator al Departamentului de Psihologie
Clinicã ºi Psihoterapie din cadrul
Universitãþii Babes-Bolyai, preºedintele
Internaþional Institute for the Advanced
Studies of Psychotherapy and Applied
Mental Health, al Colegiului Psihologilor
din România, filiala Cluj (2004-2012) ºi al
Asociaþiei de Psihoterapii Cognitive ºi
Comportamentale din România (2000-
2011).

Studiul sãu a fost realizat pe un eºantion
de 2.200 de persoane între 14 ºi 62 de ani iar
forma integralã va apãrea în primãvara
anului 2015. Inspiraþia i-a oferit-o o serie de
lucrãri din perioada interbelicã ale academi-
cianului Constantin Rãdulescu-Motru, care
a studiat psihologia poporului român,
folosind însã metode mai puþin riguroase.

http://stirileprotv.ro
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Acordaþi-vã timp
pentru cei dragi...

Nici nu mi-am imaginat cã datoritã
unei defecþiuni tehnice la internet ºi televizor, aveam sã petrec
alãturi de familia mea, cele mai frumoase momente. Dacã la
început am fost supãraþi, dupã cele trei zile de „repaos”, am
constatat ceva care, sincerã sã fiu, nu am crezut cã îmi va plãcea
atât de mult. Veþi zâmbi, gândindu-vã probabil la ceea ce a putut
fi atât de frumos, la faptul cã cele trei zile am fost „rupþi de
lume”...?!   Chiar dacã în decursul zilei ne-am fãcut fiecare de
lucru aºa cum trebuie, iatã cã seara, atunci când, de fapt, fiecare
din noi se retrãgea în faþa pãtratelor pentru a butona..., de data
aceasta ne-am strâns cu toþii ºi am povestit. Tot ceea ce în zilele
trecute nu avusesem timp. Copii au povestit ce fac ei la ºcoalã, ce
le place mai mult ºi ce îi deranjeazã. Noi, cei maturi, am reuºit sã
povestim tot ce am fãcut noi întreaga sãptãmânã cu amãnuntul.
Nu eram grãbiþi. Nu eram stresaþi cã pierdem o frazã de la
televizor sau cã nu am citit un e-mail. Am constatat cã în cele trei
seri, am avut atât de mult timp pentru noi, încât ar trebui sã facem
mai des acest lucru.  Dacã la început am crezut cã este o tragedie
faptul cã vom fi rupþi de realitate, iatã cã am câºtigat ceva mult
mai frumos. Contactul real cu cei din jurul nostru. Abia atunci am
realizat cã, de fiecare datã când mergem în concedii(avem un
principiu), fãrã internet, telefon sau televizor...lucru care ne place
ºi care a devenit deja o tradiþie. Numai cã...ºi atunci, seara,
deschideam televizorul ºi butonam.., stând fiecare tãcut în colþul
lui. Scriu aceste rânduri cu gândul cã imediat vin sãrbãtorile de
iarnã. Vã îndrum, dragi cititori la o searã liniºtitã, alãturi de
familiile dumneavoastrã. Vã îndrum sã stingeþi televizorul,
calculatorul ºi telefonul mãcar pentru câteva ore ºi veþi vedea cât
de mult înseamnã. Veþi câºtiga minute bune de comunicare cu cei
din jur, veþi alfa lucruri noi ºi frumoase, veþi vedea cã strãbunii
noºtri, care nu aveau nici mãcar televizor, seara, înainte de culcare
aveau cele mai frumoase momente. Nu ne costã nimic. Dãm din
timpul ( ºi aºa destul de mult) pe care îl petrecem în altã parte ºi
câºtigãm cele mai emoþionante clipe. Vã doresc tuturor un
Crãciun Fericit, alãturi de cei dragi, un An Nou 2015 plin de
bucurii, sãnãtate ºi realizãri, iar dacã aþi reuºit sã petreceþi seara de
Crãciun, cântând colinde strãvechi, amuzându-vã de amintirile
copilãriei ºi împãrtãºind celor de lângã dumneavoastrã faptul cã
v-aþi simþit minunat, aþi reuºit ceva mãreþ. Pânã la anul, sã fiþi
sãnãtoºi ºi sã ne reauzim ºi revedem cu bine!

Ionela van Rees- Zota
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Naºterea Domnului – speranþã ºi ideal
Profeþiile Vechiului Testament (Facerea3:15; Numerii

24:17; Deuteronomul 18:15; Daniel  9:24-27; Maleahi3:1-3)
aveau sã cunoascã împlinirea pe timpul când rege al Iudeii era
prigonitorul Irod, iar la Roma domnea Cezarul Augustus (27
î.e.n. – 14 e.n.)

Miracolul naºterii avea sã se petreacã într-o peºterã din
Betleem, când trimisul cerului coboarã de la tronul dumnezeiesc
pentru a rãscumpãra omenirea întreagã din pãcatul neascultãrii
protopãrinþilor noºtri Adam ºi Eva, cu posibilitatea iertãrii dar ºi
a împãcãrii cu Atotputernicul Creator. Momentul solemn al
Naºterii Mântuitorului Iisus Hristos avea sã primeascã salutul
celor trei magi veniþi sã aducã Pruncului ceresc daruri alese (aur,
smirnã ºi tãmâie) dimpreunã cu glasul de bucurie al îngerilor
care cântau: „Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pre pãmânt
pace, între oameni bunã voire” (Luca 2:14). An de an, bucuria
naºterii Pruncului Hristos readuce acest sfânt mesaj în inimile
noastre prin colindele intonate de cele mai mici ºi mai pure fiinþe
(copiii) ºi pânã la oamenii adulþi. Aceastã operã de mare preþ,
pãstratã ºi transmisã din generaþie în generaþie – colindele –
poartã adevãruri de credinþã cu referire la evenimentele care s-au
petrecut: naºtere, Betleem, steaua, magi, etc.                        

Cuvântul „Crãciun” este înrudit cu termenul latin „creatio”
din limba latinã cultã. Creºtinii au înþeles Crãciunul ca o creaþie
pentru cã Naºterea Mântuitorului este unicã ºi nouã prin ea
însãºi. Pruncul „mititel ºi înfãºat în scutece de bumbãcel” vine
de fiecare datã la cumpãna dintre ani apropiindu-ne de raiul
ceresc. El se naºte pentru fiecare dintre noi în micuþa peºterã,
spre împãcarea noastrã cu Bunul Dumnezeu. Acest praznic,
înconjurat de strãlucire, pãstreazã ºi astãzi atmosfera solemnã
tocmai prin grupurile de colindãtori cuprinzând toate vârstele ºi
purtând vestea sublimã în fiecare casã. Naºterea Domnului avea
sã dea nou sens vieþii împlinind „legea iubirii” spre mântuirea
celui pierdut (Luca 19:10). Prin întruparea Domnului Iisus
Hristos prezenþa Sa rãmâne, noi, fiecare devenind fraþi ai lui
întru dreapta credinþã pe drumul mântuirii.

Pr.Radu Botis

”Blândã luminã, coboarã de Sus,/
Noaptea e sfântã, se naºte Iisus...!”

Stelele scapãrã pe bolta seninã. Pãmântul
ºi cerul se îmbracã în luminã. Colindãtorii bat
din poartã-n poartã sã aducã vestea minunatã.
Miroase a cetinã de brad ºi a portocale. Este
Crãciunul, sãrbãtoarea Naºterii Mântuitorului
lumii Iisus Hristos, care este Darul veºnic
fãcut omenirii de Dumnezeu Tatãl. Acest Dar
vine în lume aducând multe alte daruri:
iertarea pãcatelor, biruirea morþii, vindecarea
bolnavilor, învierea morþilor ºi nenumãrate
alte binefaceri despre care ne vorbesc sfinþii
Evangheliºti. Dumnezeu Îl trimite pe Fiul
Sãu pe pãmânt, pentru ca Cerul sã ne fie
accesibil, iar îndumnezeirea posibilã, adicã
mântuirea aproape. Prin Iisus Hristos tot
pãmântul a fost eliberat din întunericul
amãgirii.(Sf.Ioan Gurã de Aur)

Cu adevãrat, Naºterea Domnului
(Crãciunul) poate fi socotitã sãrbãtoarea
bucuriei, luminii, dragostei divine ºi a
învingerii egoismului din sufletele noastre.
Încã din momentul Naºterii Domnului,
cosmosul nu a rãmas dator, ci a rãspuns cu
darurile sale la darul primit de la Dumnezeu:
pãmântul a oferit peºtera, îngerii cântarea de
bucurie, magii darurile, iar darul oferit lui
Dumnezeu din partea întregii umanitãþi a fost
Preasfânta Fecioarã Maria, care prin harul
Duhului Sfânt a devenit: Nãscãtoare de
Dumnezeu, Maicã ºi Fecioarã.

Iisus Hristos este Calea, Adevãrul ºi

Viaþa, este bucuria, lumina cea adevãratã,
fericirea ºi nãdejdea noastrã. Este  Acela Care
ne-a dãruit puterea de a vedea dincolo de
zãrile tulburi ale vieþii acesteia.

Dumnezeu ne învaþã în ziua Crãciunului
cã adevãraþii Sãi fii trebuie sã dea dovadã de
dragoste frãþeascã ºi de smerenie. De Crãciun
este momentul sã uitãm de griji ºi supãrãri, sã
fim mai buni ºi mai îngãduitori, sã iertãm ºi
sã ne împãcãm, sã iubim ºi sã ne amintim cã
nu suntem niciodatã singuri. Sã ne pregãtim
cã vine Hristos în lume s-o împace ºi s-o
înnoiascã...Vine în casele ºi inimile noastre sã
ne nascã din nou, sã ne ierte pãcatele, sã ne
dãruiascã Trupul ºi Sângele Sãu, sã ne
prefacã inima împietritã în Bisericã vie, în
altar de rugãciune ºi de jertfã.

În aceastã noapte sfântã, noapte
împãrãteascã, nimeni sã nu fie trist ºi
tulburat! Nimeni sã nu-I închidã uºa
sufletului sãu. Nimeni sã nu mai zacã în beþii
ºi desfrâu, în nepãsare ºi necredinþã. Ci sã ne
curãþim ºi sã ne împãcãm, sã ne înnoim
duhovniceºte ºi împãcându-ne unii cu alþii, sã
stãm cu toþii la ”masa cereascã” ºi împreunã
cu îngerii sã cântãm: „Hristos se naºte,
slãviþi-L; Hristos din ceruri, întâmpinaþi-L;
Hristos pe pãmânt, înãlþaþi-vã. Cântaþi
Domnului tot pãmântul!“ 

Bucuria Crãciunului se simte cel mai
bine în cadrul Sfintei Liturghii, pentru cã
Liturghia este slujba la care îngerii slujesc în
chip nevãzut cu preoþii jertfa cea fãrã de

sânge. Ei, îngeriii au fost cei care au rãspândit
în lume bucuria naºterii cântând primul
colind „ Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu
ºi pe pãmânt pace, între oameni
bunãvoire!”(Luca 2, 14) ºi au anunþat bucuria
Naºterii Domnului pãstorilor din jurul
Betleemului: „…Cãci, iatã, vã binevestesc
vouã bucurie mare, care va fi pentru tot
poporul. Cã vi s-a nãscut azi Mântuitor, Care
este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (
Luca 2, 10-11) Participarea la Liturghia din
ziua praznicului înseamnã de fapt
împãrtãºirea aceleiaºi bucurii pe care îngerii
au avut-o la Naºterea Pruncului Sfânt.

Moment de bucurie oferã ºi cei care de
Crãciun umblã cu ”traista în spate” prin oraºe
ºi prin sate ca sã spunã lumii bucuroºi, prin
colindul lor frumos cã s-a nãscut Hristos! Ei
se aseamãnã îngerilor ºi aduc bucurie în
fiecare casã. Sã-L rugãm pe Dumnezeu ca în
aceastã Noapte Sfântã sã facã din casa
noastrã peºterã, iar din sufletul nostru iesle în
care sã se nascã Pruncul Sfânt, care cu harul
Preasfântului Duh sã aducã bucurie, luminã,
pace ºi binecuvântare în casele noastre. Sã-l
lãsãm pe Iisus Hristos la timona vieþii
noastre, sã-L iubim cu toatã inima noastrã, sã
ne rugãm Lui, sã rãspundem dragostei pe
care El ne-o poartã ca sã putem praznui
veºnic Crãciunul în inima noastrã! 

Dragi cititori primiþi în dar un „colãcuþ“
împletit din gânduri bune, stropit cu urãri de
sãnãtate, bucurie ºi împlinire!

Naºterea Domnului (Crãciunul) – sãrbãtoarea luminii ºi a dragostei divine
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5 ani împreunã
Îmi amintesc cum s-a nãscut acest proiect, acest vis al Ionelei van Rees Zota,

ziarul „Vocea Ta”. Ionela nu s-a lãsat furatã doar de magia Internetului. În aceastã
lume în care am uitat sã scriem de mânã, caligrafic, unde urãrile de Crãciun ºi de
Paºti au forme impersonale, se adreseazã tuturor ºi nimãnui,  unde totul, pânã ºi
cultura noastrã!, „se ajusteazã” în faþa tastaturii, revista „Vocea Ta” a venit „sã
atingã” toate simþurile cititorului. Este vorba despre simþul tactil, care pentru
cititorii adevãraþi reprezintã una dintre plãcerile de bazã.

Mi se pare cã „Vocea Ta” existã de când mã ºtiu. Mã întreb ºi acum...doar 5
ani?!

?i totuºi, 5 ani nu sunt nici mulþi, nici puþini. La 5 ani copiii deja ºtiu multe
despre Universul care-i înconjoarã. Poate asta ºtim ºi noi, colectivul redacþional,
care am învãþat sã fim alãturi de voi, în toate felurile în care am vãzut cã vã putem
capta atenþia, atingând toate domeniile de interes: politic, economic, juridic ºi
totuºi punând cel mai mare accent pe culturã ºi educaþie personalã. 

Nu vreau sã uit de Agenþia de presã pentru românii de pretutindeni „Aºii
români”, parte al aceluiaºi proiect îndrãzneþ al Ionelei van Rees Zota. Platforma
electronicã este tribuna de la care s-au putut exprima cu toþii, de dreapta sau de
stânga, de pe Bãtrânul Continent sau din Lumea Nouã, de oriunde i-a împins
soarta. În þarã am avut alegeri ºi mi-ar fi mult mai uºor sã evit subiectul, pentru cã
e sensibil. Chiar foarte, în mãsura în care scorul e de 49-51%. Dincolo de
preferinþele fiecãruia....acest procent m-a pus mereu pe gânduri. ªi în 2009 a fost
cam la fel. Vãd cã suntem iar ca o þarã ruptã în douã. ªtiu cã acum, „la rece”, acest
mesaj vã va pune pe gânduri ºi pe voi, indiferent de care parte a baricadei v-aþi
aflat. Nu existã nici învingãtori ºi nici învinºi, de ambele pãrþi a fost poporul
român. Ucraina este, de asemenea, ruptã în douã!

Dupã ́ 90 încoace am tot evitat cu graþie rãzboiul civil, dar n-am încetat o clipã
sã ne sfâºiem între noi. ªi doare! M-a ºocat un titlu: „Mous-ul a învins sacoºa.”  S-
a vrut un elogiu pentru tânãra generaþie, care s-a ridicat, în sfârºit!, „din somnul cel
de moarte” ºi a decis sã meargã la vot. Da, e bine cã tinerii s-au exprimat. Cei cu
sacoºa însã...nu suntem tot noi?! Pãrinþii noºtri, rudele noastre, cunoscuþii
sau...necunoscuþii noºtri, români ºi ei, bãtrâni, aºa cum nu suntem încã, sãraci...
cum nu ne place sã mai înþelegem exact cât?!

România se va vindeca atunci când leneºii nu vor mai fi bãgaþi în aceeaºi oalã
cu sãracii sau bolnavii. ªi atunci când politicienii noºtri vor fura mai puþin, cã nu
îndrãznesc sã sper la mai mult. 

„Vocea Ta” a stat destul de departe de lumea aceasta, a politicului, despre care
ne place uneori sã spunem cã nu ne intereseazã, dar care ne afecteazã totdeauna.
?i da, este nevoie ºi de altceva, de fotografii cu copilaºi, de reþete culinare, de modã
ºi excursii, e bine sã vorbim ºi despre întâlniri de suflet ºi autoeducaþie. Aceasta
este viaþa. Viaþa adevãratã. 

5 ani au trecut ca o zi, totul pare un miraj, un carusel al timpului în care
redactorii ºi colaboratorii revistei „Vocea Ta” au încercat sã se apropie de voi ºi, se
pare cã au reuºit, dacã în acest moment serbãm 5 ani împreunã. 5 ani nu sunt doar
ai noºtri, ci ºi ai voºtri, sunt ani de când ne staþi aproape. Mulþumim!

Aº vrea sã închei frumos, e ºi sfârºit de an. Bunica mea spunea: „Sãnãtate!
Minte! Noroc!“ Ei, alte vremuri, oamenii erau mai optimiºti. În vremurile tulburi
pe care le trãim....sãnãtate!, dragii mei, eu asta vã doresc. 

De-o fi sã ne mai deschidem puþin orizontul, ºi de-o fi ca norocul sã ne poarte
paºii pe drumuri line în anul ce vine....aºa sã fie! La Mulþi Ani!

Ioana Diaconu
Grecia

Iatã-ne ajunºi în al cincilea an de
existenþã…Mulþumim Bunului Dumnezeu cã ne-a
cãlãuzit paºii în aceºti 5 ani ºi vã mulþumim ºi
dumneavoastrã dragii noºtri cititori pentru cã ne-aþi
fost alãturi lunã de lunã,  pentru cã ne-aþi întins braþele
ºi aþi avut rãbdare sã creºtem ºi încrederea pe care ne-
aþi acordat-o. Am fost ºi suntem îmbrãþiºaþi cu multã
dragoste de cãtre dvs, cititorii noºtri.

Împreunã cu ziarul ”Vocea Ta” ºi cititorii noºtri
împlinesc 5 ani de când au un ziar al lor, un ziar editat
în limba lui Eminescu ºi destinat tuturor cunoscãtorilor
de limba românã de pe teritoriul Germaniei, Austriei,
Olandei ºi Belgiei ºi tuturor celor care sunt legaþi într-
un fel sau altul de spaþiul românesc.

Sperãm cã am reuºit în aceºti 5 ani  sã vã stingem
un pic dorul de limba maternã ºi sã vã facem sã vã
simþiþi mai aproape de patria mamã ºi de tradiþiile
româneºti... sã vã delectãm cu interviuri, editoriale care

sã vã ofere bucuria lecturii, cu ºtiri bogate ºi variate
despre viaþa ºi activitatea tuturor celor proveniþi din
România care trãiesc sau muncesc în þãrile prin care
ziarul ”Vocea Ta” cãlãtoreºte: Germania, Austria,
Belgia ºi Olanda. Aºteptãm în continuare cu mare drag
ca prin intermediul nostru sã vã exprimaþi gândurile ºi
sã vã promovaþi realizãrile. Împreunã cu dvs dragi
cititori facem o  echipã minunatã ºi stabilã,  lucru care
ne aratã cât suntem de uniþi.

LA MULÞI ANI ”VOCEA TA”!...Ani mulþi
frumoºi ºi fructuoºi!

Dragi cititori vã mulþumim cã existaþi ºi vã dorim
din suflet multã, multã sãnãtate (cã-i mai bunã decât
toate…)!... Fie ca binecuvântarea Bunului Dumnezeu
sã se rãsfrângã asupra dvs ºi a tuturor celor dragi!

Un CRÃCIUN BINECUVÂNTAT ºi un AN NOU
plin de sãnãtate, bucurii alese, pace ºi iubire!

Adriana-Lucia Ciugudean

5 ani de existenþã! La mulþi ani “VOCEA TA”!

“VOCEA TA“ a devenit în
cei 5 ani de la apariþie,  „vocea
noastrã“  prin care activitãþile,
gândurile ºi nãzuinþele românilor
au fost cu dãrnicie împrãºtiate în
rândurile concetãþenilor noºtrii.

Acum, la ceas de aniversare, dorim harnicului
colectiv al singurului periodic în limba românã din
Germania,  putere de muncã, optimism ºi o viaþã cât
mai îndelungatã.

Liga Asociaþiilor Româno-Germane din Gemania

Ziarului “Vocea ta”, cu drag!
Mã gândesc, uneori, cã bucuria de a scrie, de a

împãrtãºi cu cei din jur gânduri, idei, informaþii este o
chestiune mult prea personalã ºi uneori prea puþin
apreciatã. Alteori, recunosc cã participarea voluntarã
la realizarea unui ziar ca „Vocea ta” îmi  aduce
frumoase ºi utile satisfacþii generate de gândul cã
undeva în Germania, Austria, Belgia sau Olanda au
existat ºi existã persoane cãrora le e dor de cuvântul
românesc, care au nevoie de informaþii pozitive, de
articole care sã le aline sufletul, de materiale
jurnalistice sã-i þinã informaþi ºi sã le satisfacã
curiozitatea. Undeva într-un colþ al Europei au existat
ºi existã încã români care aºteaptã apariþia fiecãrui
numãr al ziarului „ Vocea ta”. O publicaþie, care timp
de 5 ani nu ºi-a încetat activitatea, un ziar  nãscut din
entuziasmul ºi munca unei echipe redacþionale
consecvente, condusã cu pricepere de Ionela van Rees
Zota. 

Dorinþa de a elabora un produs jurnalistic util ºi
valoros ne-a þinut aproape ºi ne-a provocat sã mergem
mai departe. Timp de cinci ani am acoperit paginile
ziarului cu mii de informaþii ºi ºtiri valoroase, cu idei
benefice, scriind articole ºi interviuri atractive,
povestind despre oameni ºi evenimente obiºnuite ori
ieºite din tipar. 

Acum, la ceas aniversar, doresc ziarului „ Vocea
ta” viaþa lungã ºi apariþii cât mai frumoase.
Colaboratorilor noºtri le doresc inspiraþie iar cititorilor
le urez lecturã plãcutã ºi le transmit, din tot sufletul,
Crãciun Fericit ºi La Mulþi Ani, prefigurând cu
gânduri bune ºi întemeiate speranþe anul care va veni!

Liliana Moldovan

Vocea Ta - La mulþi ani! 
Împlinirea a 5 ani de viaþã a publicaþiei româneºti

VOCEA TA, este de bun augur atât pentru colectivul
redacþional dar mai ales pentru cititorii ºi cunoscãtorii de
limbã românã, care aºteaptã apariþia fiecãrui numãr al
ziarului indiferent cã se aflã în Germania, Belgia, Olanda
ºi Austria. Numãr de numãr publicaþia îºi îmbunãtãþeºte
conþinutul ºi forma pe placul/gustul cititorului cu
materiale corecte, de la surse de prima mânã. Mulþumesc
echipei redacþionale cã fac parte dintr-un colectiv bine
închegat ºi profesionist. Cu ocazia Sãrbãtorilor de Iarnã,
doresc întregului colectiv redacþional cât ºi tuturor
cititorilor un Crãciun Fericit alãturi de cei dragi cât ºi un
sincer ºi cãlduros La mulþi ani! 

Clement Lupu

La mulþi ani ziarului „Vocea ta“
Încep prin a spune cã sunt mândrã cã fac parte dintr-o

Agenþie de Presã atât de complexã, cã sunt un „as român“
ºi cã aici, unde eu consider cã sunt acasã, am gãsit un
colectiv  minunat ºi muncitor. Sunt la Agenþia de Presã Aºii
Români de un an ºi jumãtate ºi pot spune cã aceasta mi-a
schimbat foarte mult viaþa. Am o satisfacþie mare atunci
când vãd cum munca noastrã, a colectivului, este tipãritã
într-un ziar care ºtiu cã este aºteptat de foarte mulþi români
de pretutindeni: 3Vocea TA3. Rostesc cu mândrie numele
Agenþiei  de Presã “Aºii Români“, dar ºi a ziarului „Vocea
Ta“. Peste tot, oriunde merg sau oricui mã prezint. Ce aº
putea sã-þi doresc eu þie dulce... „Vocea Ta“!? O viaþã lungã
ºi minunatã, un orizont cât mai larg - în afarã de cele patru
þãri în care este distribuit, Germania, Austria, Belgia ºi
Olanda, iar în curând îi doresc o extindere ºi în alte þãri din
Europa ºi nu numai De asemenea,cât mai multe publicaþii
ºi sã ne poatã þine alãturi pe toþi „aºii români“ din jurul sãu.

La mulþi ani, Vocea TA !
Ionela Ifrim
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Mã aflam în faþa televizorului ºi
nu îmi venea sã cred ce îmi aud
urechile. Sã faci asemenea
afirmaþie, stând pe un fotoliu aurit,
în timp ce mii de români îºi pun
viaþa în pericol doar pentru a-ºi
exercita dreptul la vot, este o
neruºinare de nedescris ºi nu mã
aºteptam din partea unui manager
de televiziune sã vorbeascã
asemenea aberaþii de pe fotoliul sãu.
Pãi, domnule Guºã Cosmin, d-
voastrã aþi votat? Nu faceþi parte din
rândul celor 11 milione de români
înconºtienþi ºi îndobitociþi? Sau aþi
rãmas cuplat pe scaunul auriu de la
Sânmartin – Oradea ºi nu aþi mers la
vot ca oricare cetãþean conºtient cã
votul sãu poate schimba ceva în þara
de origine?

În orice þarã civilizatã cetãþenii
voteazã. Dumneavoastrã... cum de
v-aþi permis sã numiþi 11 milioane
de români, „ înconºtienþi ºi
îndobitociþi” doar pentru cã ºi-au
cerut drepturile lor? Au cerut
respectarea Constituþiei, au cerut o
viaþã mai bunã, fãrã corupþie ºi

minciunã. Au cerut o viaþã mai
sigurã, pentru ziua de mâine, o
ºcoalã, un spital, un nivel de trai
mãcar pe jumãtatea celor din
Occident? Vã întreb în calitate de
cetãþean român care face parte din
cei 11 milioane care au mers la
vot. D-voastrã nu v-aþi fãcut
datoria de cetãþean al acestei þãri
numitã România? Nu v-a fost
ruºine, nu v-aþi cutremurat de lipsa
de respect faþã de mamele care au
stat ore în ºir cu copii mici în braþe
ca sã voteze? Ar trebui sã întraþi în
pãmânt de ruºine, din cauza lipsei
de respect faþã de acele persoane
în vârstã, care, cu noaptea în cap,
au mers la sute de km sã voteze.
Da, votul lor a contat. Nu au votat
pentru ei, ºtiind cã zilele vieþii lor
sunt scurte, ci au votat pentru noi,
cei care rãmânem dupã ei. Votul
lor a fost numãrat alãturi de miile
de voturi. Au fost conºtienþi cã
poate nu vor mai apuca ziua în
care sã vadã o schimbare spre bine
din þara noastrã, dar au fost alãturi
de miile de români care încã au

ºansa sã trãiascã într-o þarã mai
bunã.

Frumos ar fi fost, dacã pentru o
clipã v-aþi fi ridicat de pe fotoliul de
la Sânmartin ºi, din respect, sã
aduceþi un omagiu românilor din
Torino, Paris, bãtrânilor, mamelor
cu copii mici, cu copii în braþe, în
cãrucioare, îngheþaþi ºi flãmânzi
stând la o coadã mai mare decât cea
din vremea rãposatului Ceauºescu.
Din respect pentru ei ºi pentru toþi
românii ieºiþi în stradã, ar fi trebuit
sã intonaþi Imnul României. Pentru
cã aceºti români au fost eroii noºtri.
Ei nu au stat ca nesimþiþii acasã
plângându-se de viaþa grea care îi
apasã.

Dar desigur, cum sã faceþi aºa
ceva când cã nu aþi simþit emoþiile
celor din stradã, celor de la secþiile
de votare, nu aþi simþit frigul,
foamea, oboseala, cum aþi fi putut
respecta ºi aprecia efortul acestor
oameni? Nu m-am aºteptat la atâta
lipsã de respect din partea d-voastrã.
ªi încã o datã mi se confirmã cã „7
ani de acasã” nu au intrat în educaþia
tuturor românilor. Domnule Guºã,
votul de astãzi nu a fost pentru
Iohannis, un necunoscut pânã acum
3 luni, ci unul împotriva corupþiei,
împotriva clientelismului, unei
mafii politice, împotriva
sclavagismului ºi a minciunii, a
plagiaturii ºi analfabetismului,
reprezentatã de Ponta ºi echipa sa. 

Românii care au ieºit în stradã
ne-au arãtat ce înseamnã demnitate,
curaj ºi solidaritate.

Curajul românilor din stradã a
aprins spiritul românesc în fiecare

inimã în care mai pâlpâia speranþa
unui trai decent. Românii ieºiþi în
stradã ºi cei de peste hotare au arãtat
care trebuie sã fie drumul acestei
þãri, unul spre Occident, fãrã hoþie ºi
minciunã.

Am fost acolo, ca om de ordine.
Am vãzut mame cu copii mici în
braþe, în cãrucioare, copii
nerãbdãtori ºi nu înþelegeau ce se
petrece, de ce pãrinþii lor îi þin în
picioare doar cu o singurã toaletã la
mii de oameni? Copiii plângând de
frig, de foame... iar unul din consuli,
care fãcea parte din comisia de
votare, abia, abia se mai miºca.
Vorbea la telefon ºi se plimba... era
evident cã trãgea de timp. 7
ºtampile la peste 2000 de oameni
pânã la ora 11.00.

Am vãzut bãtrâni veniþi de la

sute de km, încã de la primele ore
ale dimineþii. Persoane care poate,
nu mai au o speranþã pentru ei, dar
ºi-au pus votul pentru miile de
români.

Am vãzut persoane în cârje, în
cãrucioare, persoane care au venit
sã voteze.

Cum sã nu te supere afirmaþiile
unor oameni fãrã pic de inimã ºi
conºtiinþã spunând cã „cei 11
milioane de români care au votat
sunt inconºtienþi ºi îndobitociþi?”
(Cosmin Guºã, Realitatea TV.)

Sunt mândrã cã sunt româncã ºi
mi-e ruºine cu unii ca dumnea-
voastrã.

Sã fim mândri cã suntem
români!

Dumnezeu sã ajute România!
Gabriela Janik ( Germania)

DD-llee  CCoossmmiinn  GGuuººãã,,  cciinnee  eessttee  iinnccoonnººttiieenntt
ººii  îînnddoobbiittoocciitt,,  îînn  ccaazzuull  ddee  ffaaþþãã??

Zilele trecute citisem un articol intitulat „Românii din afara
þãrii nu mai sunt români, deci nu au dreptul la vot”, iar asearã,
la Realitatea TV, Guºã Cosmin ºi-a permis sã spunã cã cei 11
milioane de cetãþeni, sunt ”inconºtienþi ºi îndobitociþi”. Nu
înþeleg, cum ºi-a permis sã aducã aceastã insultã poporului

român, sã gândeascã, dar mai ales, sã scrie aºa ceva? O
doamnã mai cucuiatã, pe nume Dorobanþu Loredana, fãcea

furoruri cã românii din afara þãrii nu ºtiu ce se întâmplã în þarã.
De aceea, nu au dreptul la vot. Însã jignirea adusã milioanelor
de români de cãtre Cosmin Guºã m-a cutremurat, fãcându-mã

sã-mi pun inevitabila întrebare: „cine este inconºtient ºi
îndobitocit în cazul de faþã, domnule Cosmin Guºã?”

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

În ziua de 24 Noiembrie 2014, Guvernul
Victor Ponta, de la Bucureºti a numit un nou
Ministru al  Afacerilor Externe al României (al 3-
lea Ministru al MAE, din luna noiembrie 2014!),
în persoana Domnului Bogdan Lucian Aurescu (n.
09 septembrie 1973) - doctor în drept, diplomat de
carierã, secretar de stat ºi profesor universitar. 

Educaþie academicã:
Ministrul Bogdan Aurescu este licenþiat al

Facultãþii de Drept (1996) ºi al Facultãþii de Istorie
(1998), din cadrul Universitãþii din Bucureºti.
Este, de asemenea, absolvent al Institutului
Franco-Român de Dreptul Afacerilor ºi Cooperare
Internaþionalã „N. Titulescu - H. Capitant” (1996)
ºi al Colegiului Naþional de Apãrare (2000).
Începând cu anul 2003, este doctor în drept al
Facultãþii de Drept - Universitatea din Bucureºti,
cu teza „Conceptul de suveranitate ºi supremaþia
dreptului internaþional” (cu distincþia „Summa
cum laude”).    Pentru meritele sale diplomatice,
Domnul Bogdan Lucian Aurescu a fost decorat cu
Ordinul Meritul Diplomatic în grad de Cavaler, în
2007 ºi cu Ordinul Naþional Serviciul Credincios
în grad de Cavaler, în 2002.

Invitãm românii din diaspora sã-i adreseze
noului Ministru al MAE urãrile lor pentru aceastã
investiturã ºi gândurile lor pentru mai buna relaþie
între guvernanþii României ºi românii din
diaspora.

Mihai ANTHONY
Jurnalist & Literat

Stimatã redacþie,
Seara Culturalã Româneascã

din 29.11.2014, Dortmund, s-a
bucurat de mare succes, de public
numeros, român ºi german, de
multe laude la adresa invitaþilor:
pictorul ºi scenograful Dumtiru
Georgescu,Compania de Teatru
„D’Aya“- Bucureºti ºi compozito-
rul ºi interpretul Teo Milea.

Recompensatã de aplauze
fulminante într-o deosebit de
agreabilã  atmosferã la „Dietrich-

Keuning-Haus“, seara a dat prilejul
spectatorilor sã cunoascã artiºtii, sã
se nascã deosebit de interesante
discuþii, în urma cãrora, concluzia
este cã nevoia de Culturã realã
existã ºi este onoratã. Din acest
motiv, ne propunem ca anul 2015
sã fie bogat cultural, sã continuãm
„tradiþia“ în Noiembrie, chiar sã o
îmbogãþim cu un Eveniment
cultural în luna Iunie.

Cu Stima,
Alexandra Ossau

Searã Culturalã
Româneascã la Dortmund

Dr. Bogdan Aurescu, Ministrul
Afacerilor Externe al României



Cântãreaþa germanã de origine
românã, Oana Cãtãlina Chiþu, ºi-a
încheiat turneul printr-o serie de
oraºe din landul Renania de Nord-
Westfalia (Nordrhein-Westfalen),
Germania. Artista a evoluat cu un
repertoriu de melodii româneºti de
epocã în sãlile de concerte din
Düsseldorf (capitala landului), Bonn
(fosta capitalã federalã), Köln,

Münster, Wuppertal, Aachen,
Paderborn, Gelsenkirchen,
Remscheid ºi Detmold. 

Oana Cãtãlina Chiþu a adus în
faþa spectatorilor germani mai multe
cântece din repertoriul celebrelor
voci ale României: Maria Tãnase,
Maria Lãtãreþu, Gicã Petrescu, Jean
Moscopol, Marin Teodorescu
(Zavaidoc) ºi alþii, interpretându-le

într-o manierã originalã. Publicul,
prezent în numãr mare în sãlile de
concerte, a aplaudat cu frenezie
cântecele: ”Femeia, eterna poveste”,
”Trenule, maºinã micã”, ”Marie ºi
Mãrioara”, ”Bun e vinul
ghiurghiuliu”, ”Asearã ?i-am luat
basma”, Mi-am pus busuioc în pãr”,
”Hai sã ne întâlnim sâmbãtã seara”
etc. 

Pe parcursul concertelor, care s-
au desfãºurat în diverse sãli de
spectacole, dar ºi în biserici luterane,
artista a prezentat, de fiecare datã,
informaþii generale despre piesa
interpretatã, stabilind astfel un
dialog direct cu spectatorii. În
evoluþia sa, solista a fost acom-
paniatã de o trupã de instrumentiºti
condusã de acordeonistul Dejan
Jovanovic, soþul sãu. 

Într-un interviu acordat în
exclusivitate reprezentantului
Asociaþiei Culturale Brilon-
România, dupã concertul din oraºul
Brilon, Oana Cãtãlina Chiþu a
mãrturisit cã evolueazã deseori pe
scenele din Germania, având însã
turnee ºi în alte þãri, precum  Belgia,

Olanda, Austria, Serbia, Anglia,
Rusia, Italia, Lituania, Ungaria,
Polonia, Elve?ia, Danemarca,
Fran?a, Singapore etc. 

“Cântecele noastre sunt
ascultate cu mult interes ºi
curiozitate aici, în Germania. Caut
sã le transmit ascultãtorilor ceva din
spiritul popular românesc, care este
duios ºi profund, ºi-mi pare bine cã,
pe lângã mulþi dintre nemþii care
înþeleg limba românã, sunt înþeleasã
ºi de restul publicului, iubitor de

folclor”, a mai remarcat artista.
„Oana Cãtãlina Chiþu s-a nãscut

în satul lui Ion Creangã, Humuleºti
din Moldova, unde actualmente mai
locuieºte mama sa. În anul 1991 s-a
mutat în Germania, unde s-a înscris
la facultatea ”Humboldt” din Berlin
la africanisticã. Ulterior, a luat lecþii
de canto cu solista de operã Verena
Rein, ºi a lucrat în diferite proiecte
muzicale cu copii ºi adulþi. În
ultimul timp, cântãreaþa Oana
Cãtãlina Chiþu a lansat trei discuri,
dintre care douã în colaborare cu
Asociaþia de impresariat în muzicã
”Asphalt Tango Production” din
Berlin, unde de altfel locuieºte. În
aceastã lunã, artista ºi-a programat
mai multe turnee de colinde
româneºti în Germania, iar pentru
anul viitor un turneu în România”,
noteazã prietenul meu George
Mârzenco, jurnalist, reprezentant al
Asociaþiei Culturale ”Brilon-
România” (Culturgeselschaft
”Brilon-Romänien”) din oraºul
Brilon, Germania, de la care am
primit aceastã ºtire.

Ioan POPESCU
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Potrivit IRES, principalul efect
al alegerilor prezidenþiale este
creºterea optimismului, dar mai
ales a indicatorului global privind
direcþia în care se îndreaptã
þara. Institutul explicã faptul cã, în
general, starea euforicã resimþitã la
nivelul societãþii se resoarbe în
douã trei luni, dupã trecerea
sãrbãtorilor.

Înainte de campania electoralã,
numai 24% dintre respondenþi
susþineau cã ?ara merge în direcþia
bunã. Totodatã, dupã alegeri,
numãrul respondenþilor care
declarau cã, atunci când se gândesc
la viitor, sunt mai degrabã
optimiºti, a crescut la 53%. Cu

toate acestea, procentul optimiºtilor
nu a crescut semnificativ faþã de
perioada de dinaintea alegerilor,
deºi percepþia privind direcþia bunã
a þãrii este declaratã de un numãr
semnificativ mai ridicat.

Persoanele cu vârste între 35 ºi
64 de ani tind sã considere, în
proporþie mai ridicatã, cã lucrurile
în România merg într-o direcþie
bunã, comparativ cu persoanele
mai tinere sau mai în vârstã.

Tinerii sunt de pãrere cã
lucrurile merg într-o direcþie
greºitã, în cea mai ridicatã
proporþie - 52,4% - ºi 40,6%
considerã cã direcþia este bunã.

Persoanele cu studii medii sunt

cele mai pesimiste în aprecierea
direcþiei, în timp ce oamenii cu
studii elementare sunt cei mai
optimiºti. Respondenþii din mediul
rural ºi cei din Transilvania ºi
Banat declarã, într-o proporþie mai
ridicatã, cã lucrurile merg în
direcþia bunã. Cine l-a votat pe
Klaus Iohannis este de pãrere cã
lucrurile merg în direcþia bunã în
proporþie mai ridicatã cu 25% decât
votanþii lui Victor Ponta.

Întrebaþi dacã, în general, sunt
optimiºti, pesimiºti sau rezervaþi
când se gândesc la viitor, 53%
dintre români au declarat cã sunt
optimiºti, 34% sunt rezervaþi, 12%
sunt pesimiºti, iar 1% nu ºtiu sau nu
rãspund. Respondenþii care nu au
ajuns încã la vârsta de 50 de ani
tind sã fie mai optimiºti legat de
viitor, iar cei trecuþi de aceastã
vârstã tind sã fie rezervaþi în
proporþie mai ridicatã. Proporþia
pesimiºtilor este similarã, în rândul
tuturor categoriilor de vârstã.

Cu cât sunt mai educaþi, cu atât
respondenþii tind sã fie mai
rezervaþi când se gândesc la viitor,
cea mai ridicatã proporþie a
pesimiºtilor, dar ºi a optimiºtilor,
regãsindu-se în rândul persoanelor
cu studii elementare.

Moldovenii sunt pesimiºti în
proporþie de 17,6%, în timp ce

ardelenii în proporþie de 6,5%.
Ardelenii sunt cei mai optimiºti
români, conform sondajului.

În acelaºi timp, votanþii lui
Klaus Iohannis sunt optimiºti legat
de viitor în proporþie mai ridicatã
cu 12% decât votanþii lui Victor
Ponta.

http://www.manager.ro

În ce direcþie cred românii cã le merge
þara dupã alegerile prezidenþiale

Un sondaj de opinie realizat de Institutul Român pentru
Evaluare ºi Strategie (IRES), dupã alegerile

prezidenþiale, aratã cã aproximativ 55% dintre români
cred cã direcþia în care merge þara este bunã, nivel

peste media ultimului an, iar 34% considerã cã direcþia
este greºitã; 10% nu ºtiu, iar 1% nu au rãspuns. 

O moldoveancã face cunoscut folclorul românesc în Germania



Germania are o bucãtãrie
foarte consistentã ºi renumitã
pentru importanþa acordatã
mâncãrii.

Este vorba despre o bucãtãrie
extrem de variatã, având la bazã
preparate din carne, cele mai
faimoase fiind cele sub formã de
cârnaþi. La capitolul garnituri ºi
specialitãþi din legume stã foarte
bine. Aici gãsim tãieþeii (Spätzle -
care conþin foarte mult gãlbenuº
de ou), gãluºtele (Klöße sau
Knödel - din cartofi sau pâine
uscatã), cartofii ºi tocãniþele (pe
bazã de legume).

Legumele ocupã un rol
important în bucãtãria germanã:
sparanghel, spanac, mazãre,
fasole, castraveþi muraþi ºi în
special varza, care poate fi fiartã,
cãlitã sau muratã (Sauerkraut).

La grãtar
Produsele ºi preparatele din

peºte nu sunt foarte renumite,
potrivit specialiºtilor în
gastronomie, dar se gãsesc
aproape la orice restaurant cu
specific german. Aici “se
încadreazã” crapul, ºtiuca ºi
bibanul, dar în special pãstrãvul.
De obicei peºtele se gãteºte la
grãtar ºi este garnisit cu legume.

Este de precizat faptul cã în
Germania existã peste 1.500 de
reþete numai pentru prepararea
cârnaþilor, Weißwurst (cârnat
alb) fiind una dintre ele. Aceastã
reþetã este un preparat
tradiþional bavarez din carne de

viþel ºi ºuncã de porc,
condimentat cu lãmâie,
pãtrunjel, ceapã, nucºoarã ºi
ghimbir. Cârnaþii se servesc de
obicei cu muºtar dulce. Carnea
de porc este cea mai consumatã,
dar ºi cea de vitã sau pui.
Produsele din vânat apar ºi ele
în aria culinarã a germanilor, iar
aici gãsim preparate din iepure,
mistreþ ºi cãprioarã. Adoptând ºi
influenþe vieneze, ºniþelul ºi-a
fãcut loc în bucãtãria germanã,
de multe ori fiind asociat direct
cu aceasta.

Se mai lasã la cuptor
Iatã ºi câteva reþete ale

bucãtãriei germane: Salatã
bavarezã - mere ºi caºcaval
tãiate cubuleþe, cu maionezã,
salatã verde, sare ºi piper,
Cartofi Harz - piure de cartofi cu
lebãr, ceapã, sare ºi boia, puse la
cuptor (se fac niºte adâncituri în
compoziþie, în care se adaugã
ouã crude ºi se mai lasã în cuptor
pânã când se gãteºte),
Angemacht de pui - supã de pui
cu rântaº din fãinã ºi unt, la care

se mai adaugã ceapã, felii de
lãmâie, sare ºi piper,
Apflerotkohl - varzã cãlitã în
tigaie, la care se adaugã mãr ras,
ceapã tocatã, oþet, sare, piper ºi
un pic de zahãr, Salatã germanã
cu carne - mazãre cu limbã de
vacã, mãsline ºi castraveþi (tãiate
pai), la care se adaugã maionezã,
sare, piper ºi ulei de mãsline.

http://www.evz.ro

Preluarea dosarului penal al “organizãrii
votului în diaspora” de cãtre Direcþia Naþionalã
Anticorupþie este o veste bunã pentru toþi
românii din afarã care au fost umiliþi ºi
împiedicaþi sã-ºi exercite dreptul de vot. 

Suntem încredinþaþi cã instituþia care a reuºit
sã trimitã cei mai mulþi politicieni români în
spatele gratiilor va cerceta acest caz extrem de
grav ºi de complex cu maximã seriozitate ºi va
face tot ce e posibil ca toþi cei vinovaþi sã nu
rãmânã nepedepsiþi. Implicarea DNA confirmã
totodatã suspiciunea noastrã cã organizarea
abominabilã a votului din diaspora nu este doar
un accident “nefericit” datorat neglijenþei unor
demnitari din Ministerul Afacerilor Externe, ci
un act deliberat ºi cinic pus la cale cu scopul de
a crea un avantaj electoral pentru candidatul
Partidului Social Democrat la preºedinþia
României. Existã, deci indicii (în primul rând
din declaraþiile celor doi membri excluºi din
PDS, Mircea Geoanã ºi Marian Vanghelie)
potrivit cãrora domnii Victor Ponta ºi Liviu
Dragnea ºi-ar fi folosit influenþa de care
beneficiazã (atât la nivel de partid, cât ºi la nivel
de guvern)  pentru a submina buna organizare a
alegerilor. Aceºtia l-au determinat pe ministrul
de externe, Titus Corlãþean, sã structureze
secþiile de votare într-un numãr ºi cu o
capacitate inadecvate numãrului estimat al
românilor din diaspora ºi chiar sã redistribuie
unele secþii de votare, din localitãþile în care
existau comunitãþi importante de români în zone

cu foarte puþini români. Intenþia Guvernului Ro-
mâniei de a obstrucþiona votul diasporei reiese,
în opinia noastrã, ºi din urmãtoarele fapte:

- Ministerul de Externe ºi Guvernul
României au ignorat avertizãrile facute de
FADERE, încã din 21 septembrie, în care li s-a
transmis clar cã 294 de secþii de vot sunt
insuficiente pentru românii din diaspora,
specificând cã între 2009 ºi 2014 numãrul
românilor din afara þãrii în unele þãri s-a dublat
iar în altele a crescut cu 20-30%.

- În timpul primei dezbateri electorale din
seara zilei de marþi, 11 noiembrie 2014,
premierul Victor Ponta a minþit alegatorii
afirmând cã „modificarea legilor electorale nu
se putea face decât tot printr-o lege ºi cu cel
putin 6 luni înainte de alegeri întrucât altfel
alegerile ar putea fi anulate” (în condiþiile în
care chiar Guvernul pe care îl conduce a

modificat legea 370/2004, pentru alegerea
preºedintelui României, prin ordonanþã de
urgenþã cu doar  patru luni înainte de alegeri-
Ordonanþa de Urgenþã nr. 45 din 26 iunie 2014).

- Guvernul Românei a ignorat solicitãrile
fãcute de Asociaþia Alianþa pentru Combaterea
Abuzurilor în care a cerut emiterea unei
Ordonanþe de Urgenþã care sã modifice Legea
370/2004 ºi care sã permitã mãrirea numãrului
secþiilor de vot pentru al doilea tur de scrutin.

- MAE a ignorant solicitãrile fãcute de
FADERE, Federaþia asociaþiilor de români din
Europa, pe 3 noiembrie, pe 5 pe 6, pe 10 ºi 12,
cereri cãtre Ministerul de Externe în care a cerut
înfiinþarea a 1000 de secþii de vot ºi dublarea
personalului în secþiile deja existente.

- Ministerul de Externe a refuzat sã asigure
un numãr suficient de cabine de vot ºi de
ºtampile pentru secþiile de votare mai
aglomerate. 

Pe lângã vina Guvernului României se pot
adãuga ºi faptele diplomaþilor români corupþi
care nu au lucrat în favoarea românilor, lucru
pentru care sunt plãtiþi, fiind fãptaºii multiplelor
acþiuni menite sã îngreuneze votul. Reamintim
cã aceste persoane încã sunt în funcþiile lor ºi
nimeni nu le-a cerut explicaþii.

Astfel:
- Unii preºedinþi de secþii de vot din

diaspora au decis sã plãteascã mai puþin
membrii din comisia electoralã, scopul fiind ca
aceºtia sã renunþe minimizându-se în acest fel

numãrul de persoane care ar fi putut vota.
- În alte secþii de vot, Preºedintele secþiei a

mers în mai multe ocazii la românii care
aºteptau la rând sã voteze recomandându-le sã
plece acasã cã oricum nu vor mai putea vota.

- În mai multe secþii de vot, Preºedinþii au
închis uºile cu 15 ºi chiar 30 de minute înainte
de ora 21:00, ora stabilitã prin lege ca fiind ora
nchiderii.

- În douã dintre secþiile de vot, la ora 21:00
nu au vrut sã mai lase românii sã voteze, chiar
dacã aceºtia se aflatu în interiorul secþiei.

- De asemenea considerãm vinovaþi toþi
preºedinþii de secþii de vot care ºi-au permis sã
cheme Poliþia din þara respectivã ºi sã o punã
împotriva propriilor concetãþeni pentru care ar fi
trebuit sã lucreze. Românii din diaspora care au
vrut sã voteze nu au fost violenþi, au dat dovadã
de foarte multã rãbdare, de civism ºi patriotism
prin faptul cã au îndurat pânã la 10 ore de stat la
coadã, în multe locuri chiar în condiþii de frig,
vânt ºi ploaie. 

În vederea bunului mers al anchetei,
FADERE va pune la dispoziþia Direcþiei
Naþionale Anticorupþie toate documentele ºi
informaþiile de care dispune ºi îi îndeamnã pe
toþi românii care au astfel de date sau informaþii,
sã procedeze în acelaºi mod. A declarat Daniel
Tecu preºedinte FADERE Federaþia asociaþiilor
de români din Europa.

Presa FADERE 
Federaþia asociaþiilor de români din Europa  
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Ce feluri de mâncare din bucãtãria GERMANÃ
ar trebui sã încerci. Iatã ºi reþetele

Stimaþi români din Diaspora,
Liga Asociaþiilor Româno-Germane din

Germania e.V. (LARG) vã propune sã
solicitãm declararea zilei de 16 noiembrie ca
„Ziua Românilor din Diaspora“ ca
semnificaþie cã românii din împrãºtiere au
determinat în aceastã zi o schimbare radicalã
a politicii româneºti atât în þarã cât ºi privitor
la românii din afara ei.

În acest sens ne adresãm românilor a cãror
adrese au fost fãcute publice atât de cãtre
Ministerul Afacerilor Externe cât ºi de alte
instituþii ori asociaþii. Pentru persoanele care
se simt deranjate de acest mesaj, ne cerem
cuvenitele scuze.

Persoanele care îmbrãþiºeazã aceastã
propunere, sunt rugate sã ne transmitã
urmãtoarele date:

- Numele ºi Prenumele (eventual titlul)
- Þara
- Adresa de E-Mail (care oricum este

publicã)
Opþional: apartenenþa la o comunitate,

asociaþie sau instituþie (ex.Universitate). 
Dacã un asemenea tabel se va putea

realiza, el va însoþi cererea noastrã, a tuturor,
cãtre Parlamentul României, de a se institui
oficial aceastã Zi.

Cererea ar trebui fãcutã în numele unor
cunoscute organizaþii naþionale ale diasporei
române. În acest sens le solicitãm acceptul ºi
cooperarea la acest demers.

Considerãm cã propunerea domnului
ministru Bogdan Stanoevici privind
sãrbãtorirea „Zilei Românilor de
Pretutindeni“ în 30 noiembrie, pe lângã faptul
cã este un pleonasm faþã de „Ziua Naþionalã a
României“, aceastã zi nu reprezintã nimic
pentru diaspora românã.

Cu deosebitã stimã,
în numele LARG,
ing.Emil Mateiaº

PROPUNERE
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Acum are propriul sãu cabinet de
avocaturã la Heidelberg, din ianuarie
2014, desprins dupã cinci ani de
colaborare cu un coleg german.
Michaela Braun-Noviello a studiat
dreptul între 1991 ºi 1995 la
Universitatea Bucureºti. ªi-a început
cariera ca procuror la sectorul 5
Bucureºti, iar în 2006 a dat examen de
intrare în baroul Bucureºti. Avea drumul
deschis în carierã, dar din motive
personale a plecat din România în 1997,
anul în care s-a înscris la Facultatea de
Drept din Viena, pe care a absolvit-o în
2001. „Nu mi-a fost recunoscutã
diploma din România, mi s-au
recunoscut doar materii secundare, cum
ar fi Psihologia sau Sociologia
Judiciarã“.

O perioadã a lucrat în domeniul
bancar, apoi în 2003 s-a mutat în
Germania, dupã cãsãtorie. Aici a fãcut,
la Heidelberg, al treilea stagiu de cursuri
universitare. În spaþiul german se aplicã
dreptul german, care are câteva
deosebiri esenþiale faþã de dreptul din
alte state.

S-a specializat în drept comercial,
dar în acelaºi timp se ocupã de cauze
penale. Reprezintã clienþi atât în

Germania, cât ºi în România:
„În activitatea din România, am mai

mulþi clienþi firme germane, pe drept
comercial, afaceri româno-germane.
Apoi sunt persoane private, în special cu
procese legate de moºteniri. În
Germania în schimb am mulþi clienþi
români care au cauze penale, în general
judecaþi pentru furturi, tâlhãrii,
înºelãciuni, mai puþin infracþiuni cu
violenþã. Mai toþi provin din straturi
sociale cu greutãþi în România.“

Michaela Braun-Noviello spune cã,
fãcând o comparaþie cu Justiþia din
România, sistemul din Germania
funcþioneazã mai bine, se poate respecta
procedura ºi lucrurile merg relativ mai
bine.

„Procesele se desfãºoarã corect ºi cu
celeritate, pentru cã existã ºi
infrastructura necesarã ºi existã o
experienþã de ani de zile, existã o culturã
germanã, care nouã ne lipseºte puþin,
oamenii fac sistemul. În România în
schimb nu prea funcþioneazã sistemul,
instanþele sau colegii nu rãspund, nu
primim citaþii, nu sunt îndeplinite
condiþiile de formã a procedurii, pentru
cã ºi personalul e foarte redus.“

Multe din cauzele de care se ocupã
privesc ºi dreptul muncii, sunt mulþi
români care au probleme cu angajatorii,
în primul rând pentru cã semneazã
documente în limba germanã fãrã sã ºtie
limba ºi nu ºtiu ce semneazã.

„Am foarte mulþi mandanþi care nu
ºtiu ce semneazã. Ei cred cã semneazã
un contract de muncã, dar au semnat
deschidere de autorizaþie de persoanã
autorizatã (Gewerbeanmeldung).

Sunt foarte mulþi care au lucrat

având un statut de angajaþi, dar în acte
erau pe cont propriu. ªi dupã ani de zile
încep sã le vinã scrisori de la Fisc pentru
plata impozitelor din urmã. Ei nu înþeleg
de ce au fost lãsaþi 5-6 ani de zile sã
lucreze, apoi vin cei de la Finanþe.

Existã acum o brigadã format din
foºtii angajaþi de la Vamã redistribuiþi,
care a preluat cercetarea penalã în
cauzele privind munca la negru. Sunt
spaima micilor întreprinzãtori. Vin în
controale inopinate, pe ºantiere, ºi dau
de muncitori care în fapt sunt angajaþi,
dar au hârtii de PFA, nu au asigurãri
sociale plãtite, impozite... Începe
urmãrirea penalã pentru angajator ºi
dacã se constatã cã aceste persoane au
fost în fapt angajaþi, nu au de plãtit
nimic. Dar dacã angajaþii ºtiau, pot ºi ei
sã fie amendaþi ºi pedepsiþi.

Cei care au avut societãþi fãrã sã ºtie
ºi nu au ºtiut ce au de plãtit ºi cã au de
plãtit, nu pot invoca necunoaºterea legii.
Unii ºi-au construit o viaþã, ºi-au luat

case care sunt acum confiscate ºi le
rãmân copiii pe drumuri. Pentru cã au
semnat tot felul de documente ºi nu s-au
interesat ce semneazã.“

Mai existã o categorie de români
care s-au specializat într-o anumitã
infracþiune: sã aducã alþi români din
România ºi sã facã actele în numele lor. 

„De obicei intermediarii sunt
cunoscuþi numai dupã prenume, am avut
persoane care au plãtit la un astfel de
intermediar 200 de euro. Intermediarul a
adus între 500 ;i 800 de persoane, vã daþi
seama ce comision încaseazã...

Intermediarii se folosesc de aceste
persoane care nu se intereseazã, iar când
încep problemele, dispar. Cum se poate
sã lucrezi trei ani de zile cu un anume
„Paul“ ºi apoi sã nu ºtii cine e...

Sfatul meu este cã dacã cineva se
oferã sã vã rezolve cu acte ?i hârtii,
atunci cel puþin sã ºtiþi cine e persoana,
cu numele întreg, sã vã asiguraþi cã
numele e adevãrat, unde locuieºte, unde

lucreazã.“
Deºi locuieºte de atât timp în

strãinãtate, Michaela are numai cetãþenie
românã.

„Merg foarte des în România,
urmãresc ce se întâmplã. Abia aºtept sã
merg de Crãciun. Mã simt acasã ºi aici ºi
în România. Soþul meu este italian,
copiii vorbesc germanã, italianã ºi
românã ºi vreau sã se simtã acasã
oriunde.“

Sunt câteva lucruri care o
dezamãgesc în România:

„Vãd actualitãþile din þarã ºi îmi dau
seama cã sunt foarte multe lucruri care
se pot schimba, trebuie doar gãsite
persoanele care sã vrea sã schimbe ceva.
Poporul român e maleabil, dar nu existã
oamenii care sã-l înveþe.

N-ar fi rãu ca în anumite lucruri sã
fim mai nemþi, este o chestiune de
prezentare a unui produs, de marketing.

Mã întâlnesc în þarã cu oameni
foarte culþi, care nu mi se uitã în ochi.
Românul este foarte timid, mai ales faþã
de cei care vin din altã parte. Au un
complex faþã de cei care vin din altã
parte, au senzaþia cã toþi îi criticã, cã nu
se prezintã destul de bine. Ei nu ºtiu cã
strãinii au un marketing personal mult
mai bun.

ªtiu sã se prezinte. Eu cred cã dacã
ar avea un marketing personal mai bun,
mulþi români ar face faþã cu brio oricãrei
situaþii.“

Sorin Cehan
CONTACT:

Michaela Braun Noviello
info@europe-lawyers.eu
www.europe-lawyers.eu

http://www.ziarulromanesc.de

MMuullþþii  rroommâânnii  aauu  pprroobblleemmee  îînn  GGeerrmmaanniiaa,,  ppeennttrruu  ccãã  sseemmnneeaazzãã
ddooccuummeennttee  îînn  lliimmbbaa  ggeerrmmaannãã  ffããrrãã  ssãã  ººttiiee  ccee  sseemmnneeaazzãã

Michaela Braun-Noviello,
nãscutã la Baia Mare, a

studiat dreptul la
Bucureºti, Viena ºi

Heidelberg. Are un birou
la Heidelberg ºi este

înscrisã la barouri din
Germania ºi România.

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

La cea de-a 21 ediþie a Târgului
Internaþional de Carte Gaudeamus,
desfãºurat în perioada 19 -23
noiembrie 2014, în Pavilionul
Central Romexpo Bucureºti, a fost
lansatã o carte în premierã pe piaþa
editorialã internaþionalã. Sub egida
Editurii Universitare Bucureºti a
fost publicatã o culegere de
interviuri cu soþii de ambasadori
români ºi strãini. Autoarea cãrþii
este jurnalista Elena Chiriþã.  La

evenimentul de lansare au participat
diplomaþi români ºi strãini, stu-
denþi, tineri  sau mai puþin tineri
dornici sã descopere  lumea diplo-
maticã din spatele uºilor închise. 

“Diplomaþi în jurul lumii” este
o carte cum nu s-a mai scris pânã
acum, o carte despre farmecul
diplomaþiei, dar ºi despre rigorile,
riscurile ºi frustrãrile asociate
acestui statut nobil.  Deºi titlul cãrþii
ar putea sã sugereze o invitaþie la o
cãlãtorie turisticã, aceasta nu este
nicidecum o culegere de reportaje,
nici un ghid turistic ºi cu atât mai
puþin o carte de aventuri sau de

reþete culinare adunate din
bucãtãria popoarelor.  În cuprinsul
acestei cãrþi sunt descrise
evenimente, impresii, ºi experienþe
de viaþã trãite de familiile
diplomaþilor aflaþi în misiune pe
diverse meridiane ale lumii, la mii
de kilometri depãrtare de casã,
uneori în zone în care cotidianul
este  ameninþat de mirosul  prafului
de puºcã.  Fotografiile în care sunt
imortalizate evenimente

memorabile din viaþa unui
ambasador, cum ar fi  prezentarea
scrisorilor de acreditare sau alte
întâlniri la nivel înalt,  îmbogãþesc
tabloul confesiunilor pe care sunt
clãdite cele 27 de interviuri cu soþii
de ambasadori ºi, totodatã, relevã
deosebirile esenþiale dintre
diplomaþie ºi celelalte profesii. 

Cartea poate fi apreciatã ca
având, pe lângã caracterul
memorialistic, ºi un rol iniþiatic,
propunându-i cititorului, aspirant
sau nu la o funcþie de reprezentare a
þãrii, o cãlãtorie în universul
fascinant al diplomaþiei. 

Asociaþia Internaþionalã pentru
Tineret, reprezentantã a Oficiului German
de Asistenþa Socialã pentru copii ºi tineret
intermeadiazã o selecþie pentru educatoare
din Sibiu, interesate sã profeseze în
Germania.

Asociaþia va face o preselecþie a
candidaþilor pentru interviul propriu-zis,
care se va susþine la începutul anului 2015
în Germania, la Stuttgart, pentru ocuparea
a 10 posturi de educatori/educatoare. Pe
lângã interviu, candidaþii vor susþine ºi o
probã practicã în cadrul unei grãdiniþe.
Dupã susþinerea interviului ºi a probei
practice, candidaþilor admiºi li se vor
încheia contracte de muncã. Sunt solicitate
persoane care au absolvit fie liceul
pedagogic cu specializarea învãþãtor -
educator, facultate cu specializarea
pedagogia învãþãmântului primar ºi
preºcolar.

„Se solicitã cunoºtinþe de limba
germanã nivel C1 dar sunt acceptaþi ºi
candidaþi care vorbesc limba germanã
nivel B1/B2. Candidatele/candidaþii care
au deja calificarea recunoscutã ºi vorbesc
perfect limba germanã vor fi angajate
direct ca educatoare cu un salariu de 2.300
euro brut/lunã (aprox. 1.600 euro net/lunã).
Candidaþii care nu vor primi direct o
recunoaºtere a calificãrii, vor fi încadraþi ca
ajutor de educator (KITA) ºi vor primi un
salariu de 1.800 euro brut/lunã (1.200 euro
net/lunã). Persoanele selectate indiferent
dacã au sau nu au calificarea recunoscutã,

vor urma, în primul an, un curs de adaptare
dupã modelul educaþional din Germania”,
spun organizatorii.

De asemenea, cei selectaþi vor avea
locuinþe în acceaºi clãdire sau în vecinãtate
urmând ca dupã aceastã perioadã, fiecare
persoanã sã primeascã sprijin pentru
gãsirea unei locuinþe de închiriat, în funcþie
de locul de muncã. Cheltuielile de
transport pentru interviuri atât în România
cât ºi cãtre Germania sunt finanþate de
Asociaþia Internaþionalã pentru Tineret.

„Se oferã consiliere de integrare în
primul an, perfecþionare didacticã în
funcþie de activitate, un loc de muncã
variat, creativ, siguranþa pregãtirii
profesionale precum ºi o activitate
independentã. Persoanele cu nivel B1/B2
de limba germanã vor beneficia de cursuri
de limba germanã pânã la nivelul C1.
Dupã primul an, contractul de muncã

poate fi prelungit pe perioadã
nedeterminatã. Contractele de muncã
încep sã se deruleze începând cu luna
februarie, iunie sau septembrie 2015.
Programul de lucru este de 38,5
ore/sãptãmânã”, mai spun organizatorii.

Persoanele interesate trebuie sã
transmitã:

- CV-ul în limba germanã;
- copie a diplomei de Bacalaureat

(pentru absolvenþii liceului pedagogic cu
specializarea învãþãtor - educator);

- Copie a diplomei de licenþã (pentru
absolvenþii specializãrii Pedagogia
Învãþãmântului Primar ºi Preºcolar);

- Certificat de atestare a cunoºtinþelor
de limba germanã nivelul B1/B2/C1; la
adresa de e-mail bucur@vij-stuttgart.de.

Termenul limitã pentru aplicaþii este
15.12.2014.

http://www.turnulsfatului.ro

O carte în premierã pe piaþa editorialã internaþionalã 

“Diplomaþi în jurul
lumii”, la   Târgul de
Carte GAUDEAMUS 

Grãdiniþele din Stuttgart vor sã
angajeze educatoare din Sibiu
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Un Spectacol de galã tradiþional, de
excepþie, a oferit, la sfârºit de noiembrie,
Asociaþia culturalã maghiarã vienezã
Délibáb (Fata morgana), în Sala de
concerte a Casei de culturã Favoriten, din
sectorul 10 al Vienei.

În deschidere, Grupul de copii
Curcubeul – compus din 11 artiºti, cu
vârste cuprinse între 3 ºi 12 ani, ºi
pregãtiþi de coreografa Piszker Ágnes – i-
a încântat ºi amuzat pe cei peste 200 de
spectatori. Deliciul grupului a fost micuþa
Blanka Herbich, un îngeraº de 3 aniºori,
cu bucle aurii, care a dansat apoi, în faþa
scenei, pânã la sfârºitul spectacolului.

Prezentatorii: conducãtorul artistic al
Asociaþiei Délibáb, coreograful,
cântãreþul ºi dansatorul Gabor Kilyenfalvi
ºi fiul sãu Aron, un dansator excelent, au
explicat – în limbile maghiarã ºi germanã
– provenienþa ºi istoricul dansurilor ºi
melodiilor prezentate pe scenã. 

Dansatorii ºi soliºtii maghiari de la
Délibáb ºi-au demonstrat din nou talentul
ºi profesionalitatea – ca ºi la spectacolul
„Poarta maramureºanã”, organizat de
RadioTv-Unirea ºi Ambasada României,
în ziua de 10 Mai 2014, la care au fost
invitaþi. 

Din programul Spectacolului de galã
al Délibáb am notat: cântece ºi dansuri
din Ungaria, din Satu Mare ºi din zona
Ciucului, melodii din zona Moldovei,
interpretate de grupul vocal „Tarka
Barka”, melodii populare înterpretate la
vioarã, taragot, acordeon, þitere ºi saxofon
etc. 

A fost o searã muzicalã deosebitã,
relaxantã care i-a delectat ºi bucurat pe
spectatori. 

La sfârºitul spectacolului, Preºe-
dintele Asociaþiei culturale maghiare
vieneze Délibáb, Domnul Helmut
Windhager, a mulþumit spectatorilor
pentru prezenþa numeroasã ºi pentru
donaþii ºi a anunþat cã urmãtorul
Spectacol de galã tradiþional va avea loc
la sfârºitul lunii noiembrie 2015.

Corespondenþã transmisã de
ORBAN Agnes

Dupã cuvântul de deschidere, rostit de
E.S. Amb. Dr. Elena Kirtcheva, Secretar
General al VEF, au adresat cuvinte de bun
venit ºi urarea de succes participanþilor la
Forum: E.S. Dr. Heinz Fischer, Preºedintele
Austriei; E.S. Werner Faymann, Cancelarul
federal al Austriei ºi Dr. Erhard Busek,
Preºedintele Forumului Economic de la
Viena.

La deschiderea lucrãrilor Forumului
Economic de la Viena a participat ºi E.S.
Doamna Ambasador Silvia Davidoiu,
însoþitã de Dl. Cãlin Þânþãreanu, noul Prim-
Consilier al Ambasadei României din
Austria. 

Alãturi de Preºedintele Erhard Busek, la
podium au luat loc: E.S. Dr. Elena
Kirtcheva, reprezentanta Bulgariei; E.S.
Nikola Gruevski, Peºedintele Guvernului
Republicii Macedonia; E.S. Edi Rama,
Primul Ministru al Albaniei, E.S. Milo
Djukanovic, Primul Ministru al Republicii
Muntenegru.

Temele dezbãtute la Forumul
Economic de la Viena 2014 au fost:

- Economia este motorul – viziuni ºi
responsabilitãþi într-un timp în schimbare.

- Imaginarea viitorului este
responsabilitatea noastrã. Informaþii despre
epoca tehnologicã. 

- Eficienþa energiei.
- Starea de fapt a Dunãrii ºi a Mãrii

Negre ne leagã responsabilitatea de prezent
ºi viitor.

- Rolul economiei Turciei în
dezvoltarea economiei regionale – exemple
ºi viziuni.

Participanþii la Forum (peste 200 la
numãr) au dezbãtut pe larg subiecte
importante legate de evoluþia ºi
responsabilitãþile economiei europene în
aceste vremuri schimbãtoare, punând un
accent deosebit pe analiza economiei þãrilor
din Europa de Sud-Est.

Printre personalitãþile care au luat
cuvântul, în cele 8 ore de dezbateri, s-au
numãrat: E.S. Dr. Reinhold Mitterlehner,
Vicecancelar ºi Ministru al ªtiinþei,
Cercetãrii ºi Economiei din Austria; Mag.
Wilhelm Molterer, Vicepreºedintele al EIB
(Banca Europeanã de Investiþii); E.S. Nihat
Zeybekci, Ministrul Economiei din Turcia;
E.S. Tomislav Rados, Ministrul Economiei
din Croaþia; E.S. Miklós Lengyel,
Vicepreºedintele Comisiei Dunãrene, din
Ungaria; Dr. Ismail Safi, Preºedintele
Fondului Internaþional Marea
Neagrã–Marea Caspicã, din România; Dl.
Mihai Daraban, Preºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrii din România.

VEF – Vienna Economic Forum este o
organizaþie internaþionalã neguvernamentalã
care a luat fiinþã în luna aprilie 2004 la
Viena, la ideea Doamnei Dr. Elena
Kirtcheva, pe atunci Ambasadoarea
Bulgariei în Austria, iar prima întâlnire de
lucru a VEF în afara Austriei a avut loc, în
zilele de 19 ºi 20 iulie 2005, la Bucureºti.

Corespondenþã de la Viena,
transmisã de 

Mihai ANTHONY

Spectacol
de galã

tradiþional

VEF – Vienna Economic
Forum, Summit 2014

Cel de-al 11-lea Forum Economic de la Viena s-a
desfãºurat în ziua de 24 Noiembrie 2014 la Palatul
Niederösterreich din centrul Capitalei austriece.

Ambasada României la Viena a
deschis ºirul evenimentelor dedicate
marcãrii Zilei Naþionale a României, cu o
searã culturalã, ai cãrei protagoniºti au fost
celebra sopranã a Operei de Stat din
Viena, Ildiko Raimondi (nãscutã la Arad),
violonistul-interpretul Liviu Burz
(originar din Maramureº) ºi prof. Andrei
Roth, pianist nãscut la Satu Mare. În acest
cadru muzical, a avut loc prezentarea a
douã colecþii de modã inspirate din
folclorul ºi tradiþiile româneºti, semnate de

creatoarea Vali Ciobanu (Atelier de creaþie
Chic – Arad). Evenimentul s-a bucurat de
mare succes, fiind prezenþi la Ambasadã
peste 160 de invitaþi, printre care membri
ai corpului diplomatic ºi reprezentanþi ai
structurilor guvernamentale ºi
parlamentare din Austria, artiºti ºi
interpreþi de muzicã clasicã, reprezentanþi
ai cercurilor de afaceri, de turism ºi ai
mediului academic.

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Republica Austria

O searã vienezã cu suflet românesc



Cercul Cultural Româno-
Austriac Unirea (Rumänisch-
Österreichischer Kulturkreis –
RÖKU – preªedinte Ioan Godja), a
organizat, „Ziua Naþionalã a
României”, ediþia a XI-a, sâmbãtã,
29 noiembrie 2014, în
Lanzenkirchen sãrbãtorind,
totodatã, 11 ani de activitate, ziua
Sfântului Apostol Andrei ªi Ziua
Românilor de Pretutindeni.

Deschiderea festivitãþii a fost
fãcutã de cãtre dl. Bernhard
Kranthaler, primarul comunei
austriece Lanzenkirchen, din
Landul NÖ (Niederösterreich), un
om cu un caracter deosebit,
prietenos, care a adresat salutul de
bun venit tuturor celor prezenþi.
Alãturi de dumnealui, au mai fost
invitate pe scenã, sã se adreseze
participanþilor, ªi alte oficialitãþi,
atât din Austria, cât ªi din România,
precum d-na Heide Lamberg,
viceprimar în Lanzenkirchen, dl.
Lukas Marcel Vosicky, secretar
general al Asociaþiei Austro-
Române din Viena, dl. Michael
Anders-Kraus, vicepreªedinte al
Asociaþiei „Vecinãtatea-Sãseascã-
Augarten” ªi consilier al Asociaþiei
Saªilor Ardeleni din Viena, D-na
GabrielaMihaelaFolfa, Consilier
diplomatic, ªefa secþiei consulare
din Viena, Dl. Dumitru Flucuª,
primarul comunei ªinca Nouã, din
judeþul Braªov, dl. Leon Taudien,
solist vocal de muzicã clasicã, tenor
ªi Preotul Iulian Hotico. 

Dl. Ioan Godja, preªedintele
Postului RadioTv Unirea, conform
unei vechi tradiþii de întâmpinare
creªtin-ortodoxe româneªti, i-a
primit pe scenã cu pâine ªi sare.

Pâinea, strãvechi simbol al
vieþii, ªi sarea, „mama lui
Dumnezeu“, cum este denumitã în
zicerile din popor, au constituit,
pentru români, douã elemente cu
caracter sacru, dragoste, bunãtate,
omenie. “Cozonacul prieteniei” a
fost fãcut de D-na Mariana Goraª,
o gospodinã din comunitatea
româneascã de la Wiener Neustadt.
Fiecare dintre cei amintiþi au gustat
bucatele, dupã care au salutat cu
bucurie auditoriul prezent la aceastã
sãrbãtoare. S-au schimbat cadouri
simbolice ªi s-au rostit cuvinte de
mulþumire de cãtre cei doi primari,
semn al unui început de prietenie
sincerã.

Programul artistic, a þinut douã
ore, fiind foarte diversificat. Fanfara
din ªinca Nouã jud. Braªov a
interpretat colinde ªi cântece de
Crãciun, dedicate celor prezenþi.
Ansamblul ªinca Nouã a prezentat
diferite dansuri, din mai multe zone
ale României: „Fecioreasca
Fetelor”, „Joc de pe Valea
Hârtibaciului”, „Joc de Codru”,
„Joc din Câmpia Transilvanã”,
„Suitã de dansuri din Nãsãud” ªi
altele. Pe scenã au mai evoluat trei
soliªti de muzicã folk.

Leon Taudien a interpretat
muzicã pop, rock ªi clasicã, Lucian

?tefan - muzicã folk, iar Mariana
ªandru - folclor românesc, solo ªi
duet cu Lucian ?tefan. Au urmat
profesorii de muzicã folk din Arad:
Pavel Filipaª ªi Mihai Henþ, alãturi
de scriitoarea Floarea Candea,
Rozalia Pota ªi Sava Sifora, care au
fãcut o surprizã organizatorilor, mai
ales domnului Godja.

Spectacolul s-a încheiat cu
cântecele „Aªa-i românul” ªi „Hai
sã-ntindem hora mare”, lumea s-a
prins în horã, iar jocul ªi voia bunã
au continuat pânã la orele douã
dimineaþa.

Se aduc mulþumiri domnului
Marius Cisar, director al Centrului
Cultural Reduta din Braªov, om de
bunã credinþã, fãrã de care,
evenimentul ridicat la un nivel
superior nu ar fi avut loc, instituþiei
care a suportat cheltuielile de
transport, cazare ªi masã pentru
întregul grup, de 51 de personae,
sosit de la ªinca Nouã.

Mulþumiri se aduc tuturor celor
care au sprjinit, într-un fel sau altul,
aceastã festivitate, ªi anume:
Doamnei Dora Gillmann, de la
firma Flowers by Gilli, pentru
amenanjarea ªi decorul scenei, al
sãlii de spectacol, d-lui Adi Lãcãtuª
ªi lui Ion Bãrbieru.

Domnul Ioan Godja a
mulþumit, în mod deosebit,
primarilor Bernhard Kranthaler ªi
Dumitru Flucuª, care au arãtat un
interes deosebit pentru organizarea
acestei sãrbãtori.

Aduc în atenþia cititorilor, o
menþiune de interes general,
privind istoria comunei ªinca
Nouã. Comuna este atestatã
documentar în anul 1291, iar în
anul 1762 au avut loc douã
evenimente importante, care au

dus la scindarea comunitãþii
româneªti din ªinca:

- Din ordinul Împãrãtesei Maria
Tereza, românii din Ardeal sã treacã
la catolicism.

- Înfiinþarea regimentelor de
grãniceri, ale Imperiului Austriac.

În urma acestor evenimente, 88
de familii din ªinca au hotãrât a-ªi
pãrãsi casele ªi s-au retras în
pãdurile situate în amonte, pe valea
ªincãi. S-au oprit în aceste pãduri,
la circa 9 km de vatra vechiului sat,
ªi s-au aªezat în jurul unei
mãnãstiri ortodoxe, situatã pe
dealul “Ghie”.

Au defriªat o parte a pãdurii ªi
au creat vatra unui nou sat, pe care
l-au numit ªinca Nouã. Aceste
familii ªi-au lãsat casele ªi toatã
averea pe care o aveau în vechiul
sat (cu excepþia lucrurilor pe care ªi
le-au pus în cãruþe, când au plecat),
dar ªi-au pãstrat credinþa ortodoxã
ªi nu au participat la regimentul de
grãniceri.

În ªinca Veche au rãmas doar 4
familii, cele mai bogate din sat –
Bãlan, Bârsan, Strâmbu ªi Urs –
care nu s-au îndurat sã-ªi lase
averile ªi sã plece. Aceªtia au trecut
la religia greco-catolicã ªi s-au

înscris în regimentul de grãniceri.
Localitatea ªinca Nouã a

reprezentat cea mai mare
comunitate româneascã din Þara
Fãgãraªului. Localitatea a avut
statutul de comunã, pânã în anul
1968 când, datoritã refuzului
localnicilor de a intra în colectiv,
comuna a fost desfiinþatã ªi a
devenit sat al comunei Poiana
Mãrului. Astãzi, comuna ªinca
Nouã – situatã pe drumul naþional
73A, la 50 de km Vest de oraªul
Braªov – are o populaþie de cca.
1.700 locuitori ªi un frumos
renume.

***

Cercul Cultural Româno-
Austriac Unirea (RÖKU), este o
organizaþie culturalã româno-
austriacã care nu se implicã în
probleme cu caracter politic, cu
excepþia manifestãrilor culturale
dedicate unor aniversãri deosebite
din istoria românilor, precum
Marea Unire din anul 1918, de la
Alba Iulia, care a fost, desigur, un
eveniment eminamente politic.

Corespondenþã de la Viena
Mihai Anthony
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Ziua  Naþionalã  a  României,  sãrbãtoritã  în  Lanzenkirchen,  Austria
ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

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

44

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
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De la mijlocul lunii Noiembrie
ºi pânã pe 26 Decembrie, în Austria
încep târgurile de Crãciun: cu multe
decoraþiuni, lumini ºi globuleþe,
prãjiturele cu martzipan ºi
ciocolatã, castane coapte ºi bãuturi
aromate. 

Târgurile de Crãciun, numite
Christkindlmarkt se organizeazã în
multe oraºe, precum ºi în staþiunile
de ski. Dintre toate, cel mai mare
este cel din Viena, organizat la
Primãrie (Rathausplatz), la palatul
Schoenbrunn, la Muzeul de Istoria
Artei (Maria Theresien-Platz) ºi
Palatul Belvedere. Dacã v-aþi
întrebat vreodatã cum aratã lumea în
poveºtile cu zâne, sigur veþi
descoperi acea atmosferã la Târgul
de Crãciun de la Viena. 

Înainte de Crãciun, în Austria
este perioada Adventului, mai exact
ultimele 4 sãptãmâni dinaintea
Crãciunului. Deºi prezent ºi în
cãrþile religioase ortodoxe, adventul
nu este celebrat ºi în mod public sau
comercial aºa cum este în religia

catolicã. Poþi auzi la radio sau tv în
aceastã perioadã urarea „Wir
wünschen einen schönen Advent!”
ºi ceea ce este specific acestei luni“
este cã în fiecare sãptãmâna din cele
4 fiecare casã se împodobeºte cu o
coroniþã de brad cu 4 lumânãri, iar
fiecare lumânare se aprinde
respectiv într-o sãptãmânã. 

Copii descoperã bucuria
apropierii Crãciunului ºi prin

Adventskalender“ multe din
companiile producãtoare de
ciocolatã realizeazã aceste dulciuri
cu calendare pentru 1-25 decembrie,
iar sub fiecare zi a calendarului se
ascunde o bucãþicã de ciocolatã. 

În perioada Adventului, în
Oberndorf ºiWagrain, oamenii se
adunã la bisericã pentru a cânta
colindul Silent Night.

Sursa: ontheroad.ro

Crãciunul în Austria
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INVITAÞIE

Stimate dle Anthony ºi Stimate
dle Godja,

În calitate de observatori
acreditaþi la Alegerile prezidenþiale
din acest an, vã adresãm rugãmintea
de a ne confirma prezenþa dvs. la o
întâlnire de lucru la sediul
Ambasadei României la Viena, joi
13.11.2014, dupã amiazã, în jurul
orelor 16:00, pentru a discuta
diverse aspecte de interes legate de
procesul de vot din turul II.

Contãm pe prezenþa dvs ºi
aºteptãm un rãspuns,

Cu stimã,
Gabriela Folfa
Consilier diplomatic
Secþia Consularã

La invitaþia Ambasadei
României la Viena, joi 13.11.2014 a
avut loc o întâlnire de lucru la care ES
Doamna Ambasador Silvia
DAVIDOIU, Doamna Consul
Gabriela FOLFA ºi Doamna

Consilier Diplomatic Andrea
ANDRAS-AMZA l-au invitat pe
Domnul Ioan GODJA, Directorul
Postului RadioTv-Unirea ºi pe
subsemnatul, Mihai ANTHONY,
ziarist ºi autor de carte, membru al
UZP (Uniunea Ziariºtilor Profesio-
niºti din România) – în calitate de
observatori acreditaþi de AEP
(Autoritatea Electoralã Permanentã)
la Alegerile prezidenþiale din acest an
– pentru a discuta diverse aspecte de
interes legate de procesul de vot din
turul II.

În calitate de observator aº vrea
sã evidenþiez interesul deosebit ºi
munca asiduã pe care aceste trei
Doamne din Conducerea Diploma-
þiei româneºti din Austria o
efectueazã pentru buna desfãºurare a
procesul de vot din turul II, din data
de 16 noiembrie 2014.

Doamna Ambasador Silvia
Davidoiu, a dorit la început sã afle ºi
pãrerea observatorilor AEP privind
desfãºurarea primului tur de scrutin,
din ziua de 02 noiembrie 2014. Noi
am informat-o pe Doamna Ambasa-
dor despre opiniile alegãtorilor, care

au aºteptat câte 3-4 ore la coadã,
pentru a-ºi exercita dreptul la vot,
nemulþumiþi fiind de modul deficitar
în care Guvernul României a
organizat alegerile în diaspora. 

În momentul în care eu am
relatat ºi despre minciunile scrise în
cele douã publicaþii efemere, aºa-zis
“independente”: “jurnalul românesc”
ºi “ diaspora ro.” – care au criticat,  pe
nedrept, conducerea ambasadei, pe
cele douã Preºedinte ale secþiilor de
votare, pentru incidentele de la
sfârºitul zilei de Duminicã 02
noiembrie, ºi care fac propagandã
pentru alegerea candidatului social-
democrat Victor Ponta, rãspândind,
neadevãruri calomnioase ºi
insultãtoare la adresa celorlalþi
candidaþi ºi a românilor din diaspora
care nu vor sã voteze un PSD-ist în
funcþia de Preºedinte al României  –
Doamna Ambasador Silvia Davidoiu
ºi-a exprimat mâhnirea cã, din
pãcate, mai existã ºi asemenea ele-
mente, printre românii din diaspora,
care nu fac cinste României.

Trecând la tema discuþiilor,
Doamna Ambasador Silvia
Davidoiu, ne-a prezentat mãsurile
luate pentru mai buna derulare a celui
de-al doilea tur de scrutin, din
16.11.2014:

- Birourile electorale din cele 3
secþii de vot (la Ambasada României,
la ICR din Viena ºi la Consulatul
onorific din Graz) vor fi alcãtuite din
numãrul maxim admis de membri,
respective 7, cu desemnarea unor

membri de rezervã din cadrul MAE,
dar ºi reprezentanþi ai comunitãþilor
de români, inclusiv ai studenþilor,
care ºi-au declarat disponibilitatea în
acest sens;

- Va fi asigurat numãrul maxim
prevãzut de lege de ºtampile ºi cabine
de vot în fiecare secþie, respectiv câte
7, la Viena ºi 4 (sau 5) la Graz;

-  Au fost alcãtuite liste de
voluntari, din rândul membrilor
comunitãþii româneºti din Austria,
care  vor sprijini derularea procesului
electoral, inclusiv prin organizarea
unor puncte la intrarea în secþiile de
vot, unde va fi realizatã o primã
verificare a declaraþiilor pe propria
rãspundere ºi a documentelor
alegãtorilor.

-  Fluxul de persoane va fi
optimizat, astfel încât sã permitã
funcþionarea, la capacitate maximã, a
cabinelor de vot;

-  Din dorinþa asigurãrii unei
derulãri corecte a întregului proces de
votare, inclusiv în ideea evitãrii unor
situaþii neplãcute, care ar putea apã-
rea, ordinea va fi asiguratã prin pre-
zenþa unei firme specializate de pro-
tecþie ºi pazã, care va coordona fluxul
de alegãtori. În acest context, apelãm
la înþelegerea tuturor cetãþenilor
noºtri pentru aceastã mãsurã (citãm
din documentul prezentat).

“Avem informaþii cã numeroºi
observatori independenþi ºi jurnaliºti
au fost acreditaþi pentru scrutinul din
16 noiembrie de cãtre autoritatea
competentã, fapt care ne bucurã,

deoarece aceasta vine în
întâmpinarea dorinþei noastre de a
asigura mai multã transparenþã
procesului de vot. Prezenþa lor
sperãm cã va oferi tuturor garanþia cã
procesul electoral a fost organizat ºi
se deruleazã cu bunã credinþã, pentru
a fi înlãturate orice fel de suspiciuni.”
– ne-a declarat Doamna Ambasador
Silvia Davidoiu.

-  De menþionat faptul cã toþi
membrii biroului secþiei de vot,
voluntarii, observatorii ºi jurnaliºtii
vor purta ecusoane, pentru a se evita
orice confuzie cu privire la identitatea
acestora.

-  Se va încerca, inclusiv prin
pagina de facebook, se fie transmise
informaþii, în timp real, cu privire la
derularea procesului de votare, afi-
ºând, periodic, prezenþa la vot ºi esti-
mãrile privind timpul de aºteptare.

Doamna Ambasador Silvia
Davidoiu, a þinut sã mulþumeascã, în
încheiere, tuturor acelora care ºi-au
oferit sprijinul lor în vederea
derulãrii, în bune condiþii, a
procesului de vot, din ziua de 16
noiembrie 2014 ºi îi roagã pe toþi
alegãtorii sã încerce sã vinã cât mai
devreme la urne, de dimineaþã,
începând de la orele 07:00, pentru a
se evita aglomeraþia care se poate
produce dupã-amiaza, de la orele
16:00 pânã la orele 21:00, când se vor
închide secþiile de votare.

Corespondenþã de la Viena,
transmisã de 

Mihai ANTHONY

ÎÎnnttââllnniirree ddee  lluuccrruu  llaa  sseeddiiuull  AAmmbbaassaaddeeii
RRoommâânniieeii  llaa  VViieennaa

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Iubitorii de artã aflaþi în Viena
pot achiziþiona tablouri originale la
preþuri moderate direct de la
„supermarket”. Nu este vorba
despre un magazin oarecare, ci
despre un „supermarket de artã”
deschis pentru a opta oarã, pe
Mariahilferstraße nr. 103, între 5

noiembrie 2014 ºi 24 ianuarie 2015.
Preþul unui tablou variazã între 59 ºi
330 euro, iar oferta este extrem de
variatã. 90 de artiºti austrieci ºi
internaþionali – atât tinere talente,
cât ºi artiºti deja cunoscuþi –
prezintã peste 5.000 de lucrãri.
Tablourile achiziþionate pot fi

înrãmate pe loc, informeazã
comunicatul Compress remis
Hotnews.ro.

„Supermarketul de artã” se
desfãºoarã în acest an sub motto-ul:
„Arta te face fericit“. Organizatorii
mizeazã pe faptul cã din ce în ce mai
multe persoane viziteazã muzee ºi
merg la expoziþii, în condiþiile în
care s-ar putea uita la tablouri direct
pe internet. Însã tocmai în aceastã
lume a totalei accesibilitãþii, oamenii
cautã întâlnirea cu obiectele unicat,
iar „supermarketul de artã” încearcã
sã mijloceascã ºi sã încurajeze
aceastã întâlnire ºi într-un cadru mai
intim – nu numai în muzee ºi în
galerii, ci ºi acasã. Succesul acestui
concept este confirmat ºi de numãrul
mare de vizitatori: în cele 11
sãptãmâni pe an, în care este
deschis, „supermarketul de artã”
atrage peste 30.000 de persoane,
devenind astfel cel mai mare
eveniment de artã contemporanã din
Austria. „Suntem foarte preocupaþi
sã prezentãm lucrãri de o înaltã

calitate artisticã. Altfel nu am reuºi
sã atragem în fiecare an atât de mulþi
vizitatori entuziaºti din toate clasele
sociale”, a explicat organizatorul
evenimentului, Peter Doujak. 

Momentan printre artiºtii care

expun nu se numãrã ºi români, cei
interesaþi pot trimite însã un
portofoliu la adresa de mail:
office@kulturundmedien.at, se mai
aratã în comunicat.

http://www.hotnews.ro

Supermarket de artã la Viena: 90 de artiºti
ºi peste 5.000 de lucrãri 



În seara zilei de 1
decembrie 2014, în
spaþiul impresionant al
Muzeului Regal al
Armatei din Bruxelles,
Ambasadorul României
în Belgia, domnul ªtefan
Tinca, a oferit o recepþie
de galã pentru
sãrbãtorirea Zilei
Naþionale a României.
Recepþia a avut loc în
mod simbolic în sala
1914-1918 a Muzeului ºi a oferit celor peste 350 de
invitaþi prilejul de a se bucura, în avan-premierã pe
teritoriul belgian, de expoziþia ”Românii ºi Marele
Rãzboi” (”Les Roumains et la Grande Guerre/De
Roemenen en de Groote Ooorlog”) realizatã de Muzeul
Naþional de Istorie a României, în colaborare cu Arhivele
Naþionale, Universitatea Babeº-Bolyai Cluj, cu sprijinul
Institutului Cultural Român de la Bruxelles. Ambasadorii,
diplomaþii, autoritãþile federale ºi regionale prezente,
personalitãþile mediului de afaceri, academic, cultural ºi
ale mediului asociativ al comunitãþii româneºti, au
apreciat modalitatea în care prezentarea istoriei României
în preajma ºi în timpul Primului Rãzboi Mondial
rezoneazã cu maniera în care Belgia comemoreazã
centenarul Primului Rãzboi, ca temã primordialã de
diplomaþie publicã în perioada 2014-2018.

În discursul sãu, Ambasadorul României în Belgia a
subliniat tocmai relevanþa cunoaºterii istoriei frontului de
est din Primul Rãzboi Mondial de cãtre publicul
occidental ºi importanþa regãsirii destinelor Belgiei ºi
României astãzi, în cadrul UE ºi al NATO. Invitaþii
speciali ai recepþiei au fost judeþele Bacãu ºi Vrancea,
prezente prin produsele culinare ºi viticole oferite cu
generozitate Ambasadei României de principalii
producãtori locali, prin materiale de promovare a
turismului istoric ºi al memoriei din cele douã judeþe,
teren al marilor bãtãlii ale Primului Rãzboi Mondial în
România ºi prin prezenþa unor reprezentanþi ai
autoritãþilor locale. Între invitaþii speciali ai evenimentului
s-a numãrat ºi domnul Cornel Constantin Ilie,
coordonatorul expoziþiei ”Românii ºi Marele Rãzboi”.

Pentru marcarea Zilei Naþionale a României, dar ºi a
Centenarului Primului Rãzboi Mondial în Belgia,
Ambasada României va continua prezentarea expoziþiei
Românii ºi Marele Rãzboi cãtre publicul larg. Astfel, la 4
decembrie 2014 expoziþia va fi deschisã oficial în spaþiile
expoziþionale ale Departamentului Afacerilor Externe al
Flandrei de cãtre Ambasadorul României în Belgia ºi
Secretarul General al Departamentului. Cu acest prilej vor
fi oferite participanþilor ºi primele broºuri speciale ale
expoziþiei, realizate în limba francezã ºi în limba
neerlandezã, cu sprijinului Guvernului Flandrei.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Regatul Belgiei

Ajunul Crãciunului se petrece în
familie, se merge la Liturghia de la
miezul nopþii sau iluminând piaþa
oraºului cu lumânãri, în timp ce bat
clopotele de la 12 noaptea. Tradiþiile
variazã în funcþie de oraº ºi de
particularitãþile fiecãrei familii. Copiii
primesc cadouri împãrþite, evident, de
Moº Crãciun. În Nivelle ºi Andenne, de
exemplu, cei mici au posibilitatea de a
descoperi deliciile din regiune, cum ar fi
„cougnous” – biscuiþi care îl înfãþiºeazã
pe micul Isus sau pe Sfântul Nicolae.
Toatã lumea se poate bucura, de

asemenea, de o altã specialitate:
„boukètes” – un desert însoþit de vinul
fiert. Urarea obiºnuitã de Crãciun în
Belgia este „Zalig Kertfeest”.

Îndreptându-ne atenþia spre oraºul
Liege, descoperim acolo organizarea
unui festival cu ocazia sãrbãtorilor de
iarnã, iar în a doua zi de Crãciun a unui
concurs la care candidaþii pot câºtiga titlul
de cel mai rapid mâncãtor al plãcintei
Gaumais, o plãcintã cu carne care trebuie
mâncatã în 20 de minute. O specialitate,
care duce la multe alte feluri de mâncare
oferite pe tot parcursul lunii decembrie în

þarã este vânatul. Budinca fãcutã din
varzã creaþã ºi mezeluri se bucurã de
popularitate în sudul Belgiei. Gama
meniurilor este foarte variatã, putem
întâlni pe mesele de Crãciun de la carnea
de struþ panã la carnea de cangur, iar în
ziua de Anul Nou, nelipsita varzã muratã.

Târgurile de Crãciun au o veche
tradiþie în oraºele belgiene, acestea se
organizeazã cu mare fast în Bruxelles,
Liege, Bruges ºi alte mari oraºe, unele
mai fermecãtoare decât altele. Acestea
sunt caracterizate de sclipirile miilor de
luminiþe ºi concerte în aer liber, patinoare
în inima oraºelor ºi o oportunitate unicã
de a face turism pentru comercianþii din
zonã, care îºi expun obiectele artizanale,
bijuterii ºi decoraþiuni.

Cei trei magi reprezintã un simbol al
sãrbãtorii Naºterii lui Isus. Povestea lor
provine din Evanghelia dupã Matei, care
i-a portretizat ca pelerini nobili ghidaþi de
o stea, în cãutarea nou-nãscutului Isus.
Aceºtia ajung la Betleem în ziua de
Boboteazã, conform versiunii lui Jacques
de Voragine ºi oferã pruncului daruri ce
constau în aur, smirnã ºi tãmâie.
Împodobirea pomilor de Crãciun
reprezintã un obicei relativ nou pentru
belgieni. Ei aleg ca decoraþiuni biscuiþii
pe care îi atârnã de rãmurelele bradului,
în timp ce la Muzeul de ªtiinþã ºi
Industrie pomul e împodobit cu fructe, în
semn de recompensã bogatã a agriculturii
belgiene.

Piesele de teatru ºi scenetele care
descriu Naºterea Mântuitorului sunt
foarte populare în Belgia. In satele mai
mici „cei trei regi” cântã colinde din uºã
în uºã pe 6 ianuarie. Ziua de Anul nou
este numitã Nieuwjaarsdag. La miezul
nopþii din ajunul Anului Nou oamenii din
Belgia se sãrutã ºi îºi fac urãri pentru noul
an, sã fie plin de bucurie ºi surprize.

Tatiana Scurtu-Munteanu
Sursa: totpal.ro

Recepþia pentru
sãrbãtorirea Zilei

Naþionale 
(1 decembrie 2014)

Tradiþii în Belgia

E bine cunoscut cã sezonul sãrbãtorilor de iarnã în
Belgia începe pe 6 decembrie, odatã cu

sãrbãtoarea Sfântului Nicolae – patronul elevilor ºi
se terminã cu Revelionul sau Anul Nou.
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„Muzica este respi-
raþia lui Dumne-

zeu. Nu ºtiu, nimeni nu ºtie,
dacã Dumnezeu existã. Dar El
este un muzician,  aceasta o
ºtiu.“  

Dinu Lipatti.

Cu prilejul lansãrii cãrþii
„Despre pianisticã“ a maestrului
Corneliu Gheorghiu, în limba
românã, Institutul Cultural
Român Bruxelles ºi Ambasada
României în Regatul Belgiei a
organizat în 13 decembrie, ora
14h00, un concert în
interpretarea autorului, la
Muzeul instrumentelor muzicale
din Bruxelles.

Personalitate de prim rang a
muzicii româneºti, pianist,
profesor ºi compozitor, cariera
artisticã ºi talentul maestrului
Corneliu Gheorghiu (n. 1924) au
fost prefigurate de George
Enescu ºi încurajate de pianistul
Dinu Lipatti. 

Muzicologul Viorel Cosma îi
dedicã un capitol aparte în
lucrarea sa „De la Cantemir ºi

Enescu pânã la Lipatti ºi
Ursuleasa: copiii-minune ai
muzicii româneºti (1673-2013)“
iar pianistul ºi profesorul de jazz
Marius Popp au afirmat în revista
Q Magazine cã „Profesorul de la

care am învãþat ºi cãruia îi port o
amintire puternicã este pianistul
Corneliu Gheorghiu. E plecat din
þarã de peste 50 de ani. Îi datorez
enorm“.

Sursa: icr.ro
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La 26 noiembrie, celebrul caricaturist
român ªtefan Popa-Popas a fost invitat în
Parlamentul federal al Belgiei pentru o
sesiune de portrete în direct ale oamenilor
politici belgieni. Ineditul eveniment s-a
bucurat de participarea a numeroºi
politicieni, printre care Preºedintele
Camerei Reprezentanþilor, domnul
Siegfried Bracke, ministrul federal al
sãnãtãþii, Maggie De Block, liderul
grupului socialiºtilor francofoni, Laurette
Onkelinx, preºedinta grupului interparla-
mentar de prietenie România-Belgia,
Muriel Gerkens.

Audienþa a fost impresionatã de
talentul artistului ºi de rapiditatea
succesiunii de caricaturi realizate celor
care au dorit sã se lase astfel imortalizaþi.
Graþie talentului ºi umorului maestrului
Popas, parlamentarii belgieni au
beneficiat pentru douã ore de o oazã de
artã ºi destindere, în mijlocul unei sesiuni
legislative încãrcate de final de an.

Deºi evenimentul a fost dedicat
politicienilor din Camera
Reprezentanþilor, publicul larg a putut
admira caricaturile lui Popa Popas prin
intermediul presei scrise ºi video din
Belgia care a publicat pe larg imagini ºi
galeriile portretelor realizate de artistul
român pentru aceastã ocazie. Reluãm mai

jos principalele reflectãri ale
evenimentului în presa belgianã.

La Libre
http://consolevideo.lalibre.be/video/91

a6c9ae450s.html
RTBF TV
http://www.rtbf.be/info/belgique/detai

l_les-deputes-belges-dessines-par-un-
caricaturiste-roumain-galerie?id=8459292

Facebook RTBF

https://fr-fr.facebook.com/ rtbfinfo/
posts/10152597195023878

L’ECHO
http://www.lecho.be/detail.art?a=9572

455&n=7499&highlight=POpa%20Popas
&ckc=1

De Standaard
h t t p s : / / n l - n l . f a c e b o o k . c o m /

destandaard/photos/pb.7133374462.-
2207520000.1417074414./101528123874044

63 /?type=1
DE TIJD
http://www.tijd.be/detail.art?a=95723

58&n=1615&highlight=Popa%20Popas&
ckc=1

De Morgen
http://www.demorgen.be/fotografie/he

eft-u-onze-politici-zo-al-gezien-2132976/
Knack.be
http://www.knack.be/nieuws/foto/
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AMBASADA ROMÂNIEI

în Regatul Belgiei

Caricaturistul ªtefan Popa Popas
invitat special la Parlamentul federal

Maestrul Corneliu Gheorghiu
celebrat în templul muzicii ºi
al instrumentelor muzicale

În perioada 5-7 decembrie, Institutul Cultural Român Bruxelles
a oferit pentru cei mai mici spectatori un cadou de Moº Nicolae: trei
spectacole de marionete. Actorii trupei Puppets Art Time din Iaºi
(Ecaterina Rotaru, Tudor Rotaru – regizor ºi Laurenþiu Vasilache) au
adus pe scenã spectacolele Hawaiiiii ºi Amintiri din copilãrie, o
adaptare dupã Ion Creangã. 

Spectacolele au avut loc la ªcoala Europeanã nr. 4 din Bruxelles,
la centrul cultural De Markten ºi la biserica ortodoxã românã Sfântul
Nicolae.

Sperãm cã prin reprezentaþiile noastre copiii au trãit aceeaºi
bucurie pe care am trãit-o noi de fiecare datã când am pãºit într-o

salã de teatru sau am asistat la un spectacol, însã obiectivul nostru
principal rãmâne acela de a ,mitui’ în continuare copiii în schimbul
zâmbetelor lor”, au declarat cei trei pãpuºari, absolvenþi ai
Universitãþii de Arte „George Enescu” din Iaºi.

Spectacolele au dat startul „Stagiunii teatrale la ICR Bruxelles”,
proiect ambiþios, pe care institutul îl va derula în 2015, ºi care a
cuprins spectacolele unor importante teatre din România, Republica
Moldova ºi Serbia, premiate la festivaluri internaþionale. 

Spectacolele au fost realizate cu sprijinul asociaþiei culturale
belgo-române ARTHIS ºi al parohiei Sfântul Nicolae. 

Sursa: icr.ro

De Moº Nicolae, copiii
comunitãþii româneºti
din Bruxelles au fost

rãsfãþaþi cu trei
spectacole de pãpuºi
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Olandezii ca ºi oricare alþi europeni aºteaptã
nerãbdãtori sãrbãtorile de iarnã. Tradiþiile ºi obiceiurile
de Crãciun în Olanda nu diferã prea mult de cele
întâlnite în alte þãri ale Europei, însã cu o micã
diferenþã, în Olanda Sinterklass (Moº Nicolae) are un
ajutor Petre cel Negru (Zwarte Piet). Foarte multe surse
atestã faptul ca numele lui Moº Crãciun folosit în
Statele Unite ale Americii de “Santa Claus” provine de
la cuvântul olandez Sinterklaas (Moº Nicolae), fãrã a
exista însã nici o similitudine între cele douã caractere.
Tradiþiile de Crãciun în Olanda susþin cã,spre deosebire
de Moº Crãciun, care trãieºte la Polul Nord, Sinterklaas
(Moº Nicolae) provine din însorita Spanie ºi se bazeazã
pe imaginea realã a unui episcop grec, originar din
Mira, acum zona Turciei. În versiunea olandeza, acesta
este o prezenþã foarte ecleziastica, purtând o robã ºi o
mitrã de culoare roºie ºi, spre deosebire de Moº
Crãciun, care este faimos pentru înconjurul pãmântului
pe sania condusã de reni, Sinterklaas ajunge în Olanda
cu vaporul cu aburi. De fiecare datã, este însoþit de
“sclavul sau”, “Petre cel Negru”, care este îmbrãcat în
straie spaniole ºi are culoarea neagrã datoritã faptului
cã tot timpul coboarã prin horn pentru a lãsa cadourile.

În Olanda, copiii primesc cadouri pe 5 decembrie,
când Sinterklass umple ghetuþele, pregãtite de copii cu
fân ºi morcovi pentru calul moºului, cu cadouri ºi
dulciuri. Tradiþiile de Crãciun în Olanda fac ca ziua de
Crãciun sã fie una mult mai liniºtitã, care se desfãºoarã
în jurul bradului, a poveºtilor, a colindelor ºi a mesei
împreunã cu familia. Câteodatã se organizeazã, în
timpul dupã-amiezii, o slujbã specialã, în biserici,
dedicatã exclusiv colindelor ºi poveºtilor. Copiii
primesc, în ziua de 25 decembrie, doar cadouri
simbolice – câteva dulciuri – pentru cã le-au primit,
deja, pe cele importante, pe 5 decembrie, de Moº
Nicolae. Mâncãrurile tradiþionale de Crãciun ale
olandezilor au la bazã carne de oaie, raþã, iepure ori
fazan, sau ºuncã prãjitã ori glazuratã, servitã cu
garniturã de cartofi sau legume ºi salate.

Crãciunul în Olanda se axeazã în mare mãsurã pe
liniºte, cãldurã sufleteascã ºi armonie în sânul familiei,
ceea ce vã doresc ºi vouã sã aveþi în acest an de
Crãciun.

Sursa: moldova.org
La 18 noiembrie 2014,

reprezentantul Biroului de Promovare
Economicã ºi Comercialã al Ambasadei
a participat la evenimentul de lansare a

revistei ”The European Times Magazine,
Latest edition - Romania 2014”.
Evenimentul a fost organizat de
compania Big Media Group din Belgia
care este ºi editoarea revistei.

Cu aceastã ocazie, reprezentantul
BPCE Bruxelles a fãcut o scurtã
prezentare despre economia româneascã
ºi despre oportunitãþile investiþionale în
România.

Evenimentul s-a desfãºurat la
Maastricht, în Olanda ºi a avut printre
invitaþi manageri ºi investitori din spaþiul
BENELUX, precum ºi reprezentanþi ai
camerelor de comerþ din provinciile
flamande ºi olandeze.

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Regatul Belgiei

Crãciunul în Olanda

Participarea consilierului economic al
Ambasadei la lansarea revistei «The European

Times Magazine Latest edition - Romania 2014» 



Deºi sediul Guvernului olandez
se aflã la Haga, Amsterdamul este
capitala nominalã. De asemenea,
Amsterdamul este cel mai mare
oraº din Olanda cu o populaþie de
peste 750.000 locuitori ºi cel mai
vizitat oraº având peste 3,5
milioane de vizitatori anual.

Olanda este þara situatã în vestul
Europei, învecinându-se la sud cu
Belgia ºi la est cu Germania. În
partea de nord-vest este mãrginitã de
Marea Nordului. Deºi, numele
oficial al þãrii este Kingdom of the
Netherlands ( Regatul Þãrilor de Jos
), mulþi oameni folosesc mai des
numele Holland ( Olanda ).
Provinciile Olanda de Nord (North
Holland) ºi Olanda de Sud ( South
Holland ) reprezintã numai o parte
din þarã. Din acest motiv este corectã
denumirea de The Netherlands (
Þãrile de Jos ).

Local:
Populaþie: 751,000
Þara: The Netherlands
Ora localã: GMT +1 orã
Codul telefonic local: 020
Codul telefonic internaþional:

0031+20 (Amsterdam)

Moneda
Moneda folositã în Olanda este

Euro (  , EUR ), care este folosit în
marea majoritatea þãrilor din cadrul
Uniunii Europene. Pentru detalii cu
privire la schimbul valutar ºi la
metodele de platã puteþi sã aruncaþi o
privire la sfaturile noastre pentru
vizitatori.

Clima
Cea mai cãlduroasã perioadã a

anului este din luna iunie pânã în luna
august, cu temperaturi cuprinse între
21-26 grade Celsius. În general nu
sunt întâlnite temperaturi extreme.
Clima este relativ umedã, iar ceaþa
este întâlnitã des primãvara ºi toamna.
De asemenea, din luna octombrie
pânã în luna martie pot apãrea rafale
puternice de vânt.

Istoria Amsterdamului
Amsterdamul este, probabil, cel

mai cunoscut oraº din nordul Europei.
În secolul al XVII-lea Amsterdamul
era considerat centrul economic al
lumii, iar în prezent oraºul este
cunoscut pentru caracterul sãu
tolerant.

Zilele de sãrbãtoare în
Olanda

O zi de sãrbãtoare în Olanda poa-
te sã adauge o notã festivã cãlãtoriei
tale dacã implicã o paradã sau o
sãrbãtoare specialã undeva la þara.
Dacã e sãrbãtoare te poþi aºtepta ca
bãncile, magazinele ºi mai ales mu-
zeele sã fie închise, iar transportul pu-
blic sã opereze dupã programele fo-
losite în zilele de duminicã sau în alte
zile de sãrbãtoare stabilite prin lege.

Arhitectura
Amsterdamul este locul unde

arhitectura modernã a dezvoltat
organic faþadele clãdirilor istorice. În
acest oraº, atmosfera mereu umedã ºi
vecinãtatea apei aduc forme variate de
reflexii neaºteptate, care pun în
valoare realizãrile arhitecturale.
Amsterdamul este un oraº mai discret
în culoare, însã bogat în varietatea
tonalitãþilor rezultate din jocul luminii
ºi umbrei. Culorile evolueazã de la
albul pur pânã la negrul aproape
absolut. Deoarece nu este un oraº
foarte mare, toate ariile de interes
pentru turiºti se aflã la o distanþã
acceptabilã. Din aces motiv,
Amsterdamul este atât de popular
printre iubitorii de arhitecturã.

Amsterdamul în figuri
Câteva date statistice cu privire la

numãrul de biciclete, poduri, canale,
cinemauri sau pieþe din Amsterdam,
precum ºi câteva date statistice

referitoare la numãrul de turiºti ºi nu-
mãrul de vizitatori ai oraºului zilnic.

Planificã vacanþa
Orice perioadã poate fi potrivitã

pentru a vizita Amsterdamul, însã
trebuie sã cunoaºteþi câteva
amãnunte. Cea mai aglomeratã
perioadã a anului este în lunile iulie ºi
august, deoarece este vremea cea mai
cãlduroasã. În orice caz nu veþi avea
parte de fluctuaþii mari ale vremii,
indiferent în ce perioadã a anului
decideþi sã cãlãtoriþi. Dacã vã
numãraþi printre persoanele care
doresc sã-ºi petreacã vacanþa în
perioadele mai puþin aglomerate, nu
este nici o problemã, deoarece veþi
gãsi oraºul la fel de încântãtor,
reduceri mai mari la companiile
aeriene, hotele, restaurante ºi de ce nu,
poate sã aveþi parte de anumite
evenimente atrãgãtoare. Spre
exemplu, câmpiile însãmânþate cu
bulbi explodeazã de culoare pe la
mijlocul lunii aprilie pânã la mijlocul
lunii mai. Sezonul cultural în
Amsterdam, dar ºi în celelalte oraºe
precum: Haga, Rotterdam, Ultrecht,
este în plinã desfãºurare între lunile
septembrie ºi mai.

Evenimente
O varietate de evenimente

culturale ºi festivitãþi sunt organizate
de-a lungul anului în Amsterdam,
câteva dintre ele sunt organizate în
special pentru publicul vorbitor de
limbã englezã.

Sursa: amsterdam.info/ro
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Dupã intonarea imnurilor celor
douã state, Ambasadorul României
în Regatul Þãrilor de Jos, doamna
Irina Comaroschi, a susþinut
discursul dedicat aniversãrii, la 1
decembrie, a Zilei Naþionale a
României.

Momentul a fost urmat de o
ceremonie de înmânare a unor
diplome de excelenþã reprezentan-
þilor unor fundaþii olandeze care au

derulat proiecte de asistenþã în
România, începând din 1994 (Fun-
daþia oraºelor înfrãþite Sliedrecht-
Orãºtie, Fundaþia Breath Care for
Kids, Fundaþia Fonduri de Ajutorare
pentru Tineri din România) ºi de un
concert de jazz în interpretarea
instrumentalã a artiºtilor români
Alex Simu (clarinet), George Du-
mitriu (chitarã), Gabriel Bãrbãlãu
(contrabas), Mariana Preda (nai) ºi

vocalã a Martei Hristea.
Evenimentul artistic s-a încheiat

cu înmânarea de portrete unor
personalitãþi olandeze ºi

internaþionale, în prezenþa
maestrului ªtefan Popa-Popas, fiind
urmat de o recepþie, pe parcursul
cãreia maestrul ªtefan Popa-Popas a

realizat caricaturi participanþilor la
eveniment. 

Autoritãþile statului de reºedinþã
au fost reprezentante la nivel de
Preºedinte ºi Secretar General de
Senat. Au participat, de asemenea,
membrii marcanþi ai comunitãþii
diplomatice ºi internaþionale acredi-
tate la Haga, printre care: preºe-
dintele Curþii Penale Internaþionale,
grefierul Curþii Internaþionale de
Justiþie, ºeful biroului apãrãrii al
Tribunalului Special pentru Liban,
directorul Organizaþiei Internaþio-
nale pentru Migraþie.

Manifestarea dedicatã celebrãrii
Zilei Naþionale a României s-a
bucurat de prezenþa a peste 400 de
persoane.

Sursa: haga.mae.ro

Sãrbãtorirea  Zilei  Naþionale  a  României
Ambasada României în Regatul Þãrilor de Jos a

sãrbãtorit, la 27 noiembrie a.c., la Haga, Ziua Naþionalã
a României, printr-un eveniment aniversar dedicat

autoritãþilor din statul de reºedinþã ºi altor personalitãþi
din societatea olandezã ºi comunitatea internaþionalã,

corpului diplomatic ºi comunitãþii de români. 

Amsterdam IMNUL
ROMÂNIEI
cântat la
pian în

gara din
Amsterdam

Un tânãr pianist român, Valentin
Astãnculesei, ºi-a arãtat iubirea faþã de
þarã printr-un gest impresionant.

S-a aºezat în faþa unui pian amplasat
în gara din Amsterdam ºi fãrã sã stea
prea mult pe gânduri a început sã cânte
imnul naþional.

Zeci de trecãtori s-au oprit sã-l
asculte ºi l-au aplaudat încântaþi.
Tânãrul a filmat momentul ºi a postat
înregistrarea pe pagina sa de Facebook.

„Pentru ca se apropie 1 Decembrie ºi
pentru cã mã bucur de lucrurile
petrecute în România în ultimele
sãptãmâni. – ziarulatac.ro

Un tânãr român aflat în Capitala
Olandei a marcat Ziua Naþionalã de 1
Decembrie cântând la pian imnul
naþional, Deºteaptã-te, române! , în
Central Station din Amsterdam.

Sursa: news.ournet.ro
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SUDOKU 

INTEGRAMÃ

A bãtut azi la mine la uºã un
bãrbat ºi m-a întrebat dacã pot sã
fac o micã donaþie pentru noul
bazin de înot care se construieºte

Aºa cã i-am dat un pahar cu
apã…

***************
- Ce trebuie sã port sã nu se

mai holbeze toþi oamenii ãºtia la
mine? întrebã ea plimbându-se
cu el de mânã pe plajã.

- Lenjerie, draga mea!
***************
- Domnule doctor, se roagã

un nebun dintr-o rezevã, vã rog
sã-l mutaþi pe vecinul meu în alt
salon… Se crede câine!

- ªi ce, v-a muºcat?
- Nu, mã foloseºte drept

pom!
***************
- L-am vizitat pe Costicã la

spital. Sã ºtii cã va mai rãmâne o
vreme…

- De unde ºtii? L-ai vãzut pe

doctor?
- Nu, dar am vãzut-o pe

asistentã… Mã bate gândul sã
mã internez ºi eu.

***************
- Dragã, mi-ai vãzut ziarul?
- Da,… am înfãºurat gunoiul

în el.
- Dar nici nu am apucat sã mã

uit în el.
- Aaa, n-ai ratat mare lucru…

niºte chiftele de la mã-ta de
acum o sãptãmânã ºi douã coji
de pepene…

***************
Afarã ninge. Nevastã-ta e

extaziatã. A gãsit o superofertã la
anvelope de iarnã ºi le-a
cumpãrat. Tu nervos. N-aveþi
maºinã.

***************
- Domnule doctor,sunteþi

sigur de diagnostic? Am auzit de
multe cazuri când bolnavii de
pneumonie au murit din cu totul

alte cauze.
- Fii liniºtit, rãspunde

medicul, toþi cei cãrora le-am
spus cã au pneumonie, de
pneumonie au murit.

***************
Un om avea un papagal care

înjura tot timpul. Într-o zi,
exasperat, omul îl inchide în
ºifonier. Niciun rezultat, numai
porcãrii debita papagalul. Îl
inchide în cãmarã. ªi mai rãu.
Ajuns la limitã, îl închide în
congelator. Dupã nici un minut,
tace. Deschide omul uºa
congelatorului. Papagalul zice:

- Te rog sã accepþi scuzele
mele pentru neplãcerile
provocate, te asigur cã nu se vor
mai repeta.

Omul sã cadã pe spate, nu-i
venea sã creadã. Tot papagalul:

- Apropo, doar aºa, din
curiozitate, gãina asta de aici cu
ce-a greºit?

BBAANNCCUURRII ,,     GGLLUUMMEE.. .. ..

Mi-am pus torpedeu la viaþã,

Zilnic am dureri de fiere,

Tot învãþ, dar am o faþã

Ce m-obligã la tãcere!

Surghiunit într-ale ºti'nþei,

Mare fante, prin Ardeal,

Orice drum ce am în faþã

Tre' sã-nceapã cu un deal.

Sãtul de promiscuitate,

Livid, fãrã perspective,

M-ascund în intimitate

ªi mã scald în adjective!

Capricios în poezie,

Forþez nota-n epigrame,

Risc sã fac apoplexie

Dacã nu mã dau la dame.

Sunt rebel, aºa mi-e felul

Câteodatã par cam trist,

Am OK ºi cerebelul,

Niciodat' pupincurist.

Cântam folk în tinereþe

ªi iubeam, a mea chitarã,

Azi îngãdui cu blândeþe:

- "Ce talent?... un pierde varã."

Viaþa nu mi-a fost uºoarã,

Mi-am muºcat buza, cu dinþii,

M-am trezit mai mult p-afarã

De când mi-au murit pãrinþii.

Jalea mi-a fost prima muzã,

Iarã viaþa mea confuzã

M-a þinut, tot la peluzã...

N-am fãcut din asta scuzã.

Fire veselã, optimistã

Recunosc, la suprafaþã,

Îmi pansam inima tristã

Cãutam dram de speranþã.

Ãsta sunt, nu am ce face

Pitic, mâncãtor de zeamã,

De vã scriu ce nu vã place,

Nu mã prea bãgaþi în seamã.

Aºai-omul, câteodatã,

Vrea sã fie cunoscut.

Uneori, aºa se poartã,

Parc-ar fi primul nãscut.

Dacã m-o þinea talentul,

Vã jur, pe a mea chelie!

Va veni evenimentul

S-o punem de-o sindrofie.

Ne-adunãm, într-o frãþie

Vom muºca cu toþii mãrul!

Recunoaºtem, la beþie

Omul spune adevãrul.

Vom lãsa ºi-a noastre fumuri

De eºti mic, de eºti înalt,

Niciunul, cum scrie-n carte,

Nu-i mai bun ca celãlalt.

FOLCLOR INTERNET-IST ROMÂNESC

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa
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Mi-am pus
torpedou la viaþã
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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 ani împlineºte ziarul VOCEA TA?

Rãspuns:
_______________________________________________

_______________________________________________

Nume__________________________________________; 

Prenume _______________________________________;

Adresa _________________________________________

_______________________________________________

Telefon ________________________________________;

44

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
MIRELA-MARIA

ANTONIE,
NÜRNBERG

Somon la grãtar cu os
Timp de preparare: 20 min. 
Timpul de gãtire: 20 min.
Ingrediente

4 medalioane de somon
sare
piper negru mãcinat
zeama de la 2-3 lãmâi
1 legaturã usturoi
100 g unt
4 linguri vin dulce
1 linguriþã miere
1 linguriþã pesmet
1 lãmâie pentru ornat
2 fire mãrar

Preparare
1. Se încinge grãtarul ºi se pun bucãþile de somon. Se

rumenesc uniform.
2. În timpul acesta, se pregãteºte sosul. Se topeºte untul, se

adaugã mierea, vinul, sarea, zeama de lãmâie ºi pesmetul. Se lasã
câteva minute pe foc cât sã scadã.

3. Dupã ce s-a fãcut bine somonul, se stropeºte cu sosul
preparat ºi se serveºte cu usturoiul tãiat rondele ºi frecat cu sare.
Se orneazã cu felii de lãmâie ºi cu frunzuliþe de mãrar proaspãt.
Se presarã ºi câteva boabe de piper.

Poftã bunã!

REÞETA LUNII

Roiniþa (Melissa officinalis L.)
este o plantã perenã din genul
Melissa L., familia Labiatae
(Lamiaceae). Roiniþa este meliferã,
aromaticã ºi are proprietãþi
curative.

Descriere
Roiniþa creºte în tufe dense care

nu depãºesc înãlþimea de 90-100
cm. Fiind perenã, frunzele se
veºtejesc ºi cad spre sfârºitul
toamnei ºi apar din nou de obicei în
luna aprilie. Se aseamãnã la
înfãþiºare cu urzica (Urtica dioica)
deºi aceasta din urmã aparþine unei
familii cu totul diferite. Frunzele
roiniþei sunt însã de un verde mai
pronunþat, aproape închis la
culoare ºi ele exud o aromã plãcut
mirositoare asemãnãtoare lãmâii
atunci când sunt presate între
degete.

Originea 
denumirii

Roiniþa este o plantã meliferã ºi
inflorescenþa ei este vizitatã de
numeroase insecte; de asemenea
din cauza mirosului pronunþat care
atrage albinele este folositã de
apicultori atunci când captureazã
un roi (se freacã pereþii stupului)
sau când vor sã unifice douã
familii; de aici ºi denumirea plantei
(de la roi de albine).

Rãspândire 
geograficã

Roiniþa se întâlneºte spontan pe
teritoriul României doar pe arii
restrânse în sud-vestul þãrii în zone
ferite de pe lângã pãduri ºi
luminiºuri în Oltenia (în preajma
localitãþii Baia de Aramã) ºi în
Banat. Se cultivã însã în grãdini ºi
aºezãminte monahale. O datã ce
planta s-a stabilizat este greu de
eradicat.

Tratamente naturale pe
bazã de roiniþã

Roiniþa reprezintã o plantã
medicinalã cunoscutã pentru
efectele ei terapeutice asupra
afecþiunilor stomacului (calmeazã
spasmele stomacale, eliminã gazele
din stomac), calmeazã stãrile
nervoase, înlãturã diareea, mãreºte
secreþia biliarã, echilibreazã
digestia, ºi stimuleazã pofta de
mâncare.

Ceaiul preparat din frunze de
roiniþã, dar ºi cel preparat din flori
de roiniþã ajutã la calmarea
durerilor de cap, tratarea
ameþelilor, pierderea temporarã a
conºtiinþei. Pentru o eficienþã
maximã acest ceai trebuie
administrat în fiecare zi.

Roiniþa mai poate fi utilizatã ºi
pentru vindecarea rãnilor (sub
formã de bãi) datoritã proprietãþii
acestei plante de cicatrizant, dar ºi
la tratarea diskineziilor biliare.

SÃNÃTATE ADEVÃRATÃ DIN NATURÃ

Roiniþa, o plantã care ne
poate ajuta în multe probleme
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Te poþi aºtepta ca o
rudã apropiatã sã
plece într-o cãlãtorie,
ceea ce va fi în avan-

tajul tuturor. De altfel, tot ceea
ce þine de cãlãtorii te favorizeazã
din toate punctele de vedere. 

Chiar dacã vor mai
exista unele discuþii,
relaþia cu familia va

fi bunã, ceea ce te va face mai
relaxat. Dacã ai de gând sã de-
marezi unele lucrãri în aparta-
ment, ºansa va fi de partea ta,
mai ales la sfârºitul intervalului.

În aceastã perioadã
vei fi mai agitat, mai
neliniºtit. Pe cât
posibil, gândeºte-te

de douã ori înainte de a face
ceva, deoarece impulsivitatea te
poate conduce pe cãi greºite.   

În anturajul tãu
apropiat vor fi
dezbateri aprinse
privind proiectele de

interes comun. Totuºi, popu-
laritatea de care te bucuri îþi
permite sã ai un cuvânt greu de
spus. 

În plan familial,
lucrurile evolueazã
bine. Relaþia cu
ceilalþi membri ai

familiei te ajutã sã te relaxezi ºi
sã depãºeºti cu mai multã
uºurinþã frecuºurile cotidiene. 

În sfera familiei va
fi agitaþie mare.
Este posibil sã
demarezi o lucrare

în apartament cu scopul
îmbunãtãþirii confortului. Pe de
altã parte, nu este exclus ca o
rudã apropiatã sã aibã o realizare
de care se va bucura întregul
clan. 

Vei avea de rezolvat
o mulþime de
mãrunþiºuri, aºa cã
toatã luna vei fi într-

o alergãturã. Starea ta generalã
va fi excelentã, aºa cã nu vei
avea probleme în a duce orice
activitate la bun sfârºit. 

C h e s t i u n i l e
financiare vor fi
prioritare în aceastã

perioadã. Este posibil sã þi se
ofere ocazia unor investiþii, dar
în acest caz riscurile asumate ar
trebui sã fie minime. Cheltuielile
vor fi destul de mari, dar din
fericire vei avea parte ºi de ceva
câºtiguri suplimentare. 

Vei avea parte de o
lunã extrem de
agitatã, cu
evenimente care te

vor þine cu sufletul la gurã, chiar
dacã unele nu te vor privi
personal. N-ar fi rãu sã acorzi
ceva mai multã atenþie sãnãtãþii
ºi sã-þi faci un control de rutinã.

Starea ta generalã
nu va fi dintre cele
mai bune: energia

fizicã va fi la limita inferioarã ºi,
dacã ai o suferinþã cronicã, n-ar
fi exclus sã se acutizeze.
Oricum, este o perioadã în care
nu trebuie sã te suprasoliciþi.

Activitãþile sociale
vor fi la ordinea
zilei în aceastã lunã.

Nu vor lipsi ocaziile de a petrece
clipe excelente în compania
prietenilor, dar ºi de a cunoaºte
persoane care-þi vor fi de un real
folos în viitorul apropiat. 

Starea de agitaþie ce
te va caracteriza te
poate pune în
situaþia de a intra în

controverse obositoare cu cei din
jur. Vei avea de fãcut o mulþime
de drumuri pentru rezolvarea
chestiunilor profesionale.. Din
punct de vedere sentimental, vei
fi cam confuz în aceastã
sãptãmânã.



Vând casã în Fãgãraº zona centralã (Str. Li-
bertãþii nr.20), 2 camere, parchet, sobe teracotã, bu-
cãtãrie 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 Frank-
furt am Main, complet mobilat  ºi utilat, zonã cen-
tralã, în apropiere de gara centralã. Relaþii la tele-
fon:  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.

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

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 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.

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.

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 .           

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

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.

Organizãm spectacole cu echipã
completã: artiºti, ingineri de sunet, de

imagine, regizor ºi scenograf etc la
preþuri pentru toate buzunarele.

Asigurãm ºi cerem seriozitate maximã
Detalii: Telefon +49 152 122 47 555.

Muzicã internaþionalã ºi folclor din toate
zonele pentru nunþi, botezuri etc la

preþuri convenabile cu DUO
GRÃJDAN. Telefon: 0049 152 12247555

sau 0049 15166570489.

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

44

Numai pânã la sfârºitul lunii AUGUST plãteºti un an ºi primeºti abonamentul un an ºi jumãtate.
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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 Ga-
blerstaplerschein, Mitarbeiter in Industrieproduktion,
küchenhilfe oder Barman, în gastronomia italianã sau
germanã. Telefon: 0151 20931404.

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. Condiþii:
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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